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اإعداد

1 . جمل�س النواب العراقي:
الدكتور نوزاد رفعت �صالح رئي�س جلنة ال�صحة والبيئة يف جمل�س النواب العراقي   •
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العراقي  النواب  جمل�س  يف  والبيئة  ال�صحة  جلنة  ع�صو  �صريف  با�صم  الدكتور  	•

العراقي النواب  جمل�س  يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  رئي�س  مكي  عالء  الدكتور  	•
 

2. ا�صماء اخلرباء اللذين �صاركوا يف اعداد دليل اخالقيات مهنة الطب يف العراق:
اال�صتاذ الدكتور ناظم عبد احلميد نقيب اطباء العراق   •

العراق  اطباء  نقابة  رئي�س  نائب  الراوي  ر�صيد  جمال  الدكتور  اال�صتاذ  	•
العراقية  الطب  لكليات  الذاتي  والقييم  االعتمادية  جلنة  رئي�س  الر�صول  عبد  حكمت  الدكتور  اال�صتاذ  	•

الكندي  طب  كلية   - االعتمادية  جلنة  مقرر   - يو�صف  كاظم  ثامر  الدكتور  	اال�صتاذ  	•
امل�صتن�صرية  اجلامعة  الطب-  كلية   - لفته  خ�صري  ريا�س  الدكتور  	اال�صتاذ  	•

بغداد   - التعليمي  الريموك  م�صت�صفى   - اخت�صا�س  طبيب   - املميز  ليث  الدكتور  اال�صتاذ  	•
امل�صتن�صرية  اجلامعة  الطب-  كلية   - الدين  �صياء  ملياء  الدكتورة  امل�صاعد  اال�صتاذ  	•

امل�صتن�صرية   اجلامعة  الطب-  كلية  فوزي-  جنالء  الدكتورة  امل�صاعد  اال�صتاذ  	•
اخت�صا�س  طبيب   - مكي  طه  نزار  الدكتور  	اال�صتاذ  	•

اخت�صا�س  طبيب   - �صعيد  داود  ح�صام  الدكتور  	•
اخت�صا�س  طبيب  كامل-  خالد  وليد  	الدكتور  	•

بابل  حمافظة   - بابل  طب  كلية  عميد   - خرياهلل  علي  الدكتور  اال�صتاذ  	•
الب�صرة  حمافظة   - الب�صرة  طب  كلية  حبيب-  �صكر  عمران  الدكتور  اال�صتاذ  	•

الدين  �صالح  حمافظة  تكريت-  طب  كلية   - �صعد  وقا�س  الدكتور  	•
كرد�صتان  اقليم  اربيل-  طب  كلية   - احلديثي  طارق  الدكتور  اال�صتاذ  	•

كرد�صتان اقليم  �صليمانية-  طب  كلية  امني-  ر�صاد  حممد  الدكتور  	•
 

3. امل�صاركون من وزارة ال�صحة العراقية:
الدكتور ح�صن هادي باقر ، مدير عام دائرة التخطيط وتنمية املوارد - وزارة ال�صحة   •

ال�صحة  وزارة   - العامة  ال�صحة  دائرة  عام  مدير  معاون   ، حويل  جرب  حممد  الدكتور  	•
ال�صحة  وزارة  الكوادر-  وتطوير  تدريب  مركز  مدير  عبا�س،  احمد  يا�صني  الدكتور  	•

ال�صحة  وزارة   - اخت�صا�س  طبيب  اخلزرجي-  حافظ  	الدكتور  	•
املو�صل  �صحة  دائرة   - اخت�صا�س  طبيب   - الرم�صاين  اياد  الدكتور  اال�صتاذ  	•

كرد�صتان اقليم  دهوك-  �صحة  دائرة  املجتمع-  طب  فرع  رئي�س  رجب-  جا�صم  عبداهلل  الدكتور  	•

4.  منظمة ال�صحة العاملية 
الدكتور حممد هيثم اخلياط،  كبري م�صت�صاري املدير االإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�صرق املتو�صط     • 

•  الدكتورة نعيمة الق�صري،  ممثل منظمة ال�صحة العاملية يف العراق       
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التعاريف

تعنى التعاريف التالية ما يقابلها اأدناه يف اأي مو�صع تذكر فيه �صمن هذا الكتيب :

اأ -النقابة : نقابة اأطباء العراق .
ب -النقيب : نقيب اأطباء العراق .

ج- املهنة: مهنة الطب .
د- القانون : قانون العقوبات والقوانني االأخرى املعمول بها يف العراق .

هـ- الطبيب : خريج اإحدى كليات الطب املعرتف بها من قبل النقابة واملجاز من قبلها مبمار�صة املهنة .
و- الطبيب العام : هو الطبيب الذي اأكمل التدريب يف فروع الطب الرئي�صة اأثناء االإقامة الدورية واأكمل م�صتلزمات قانون التدرج 

الطبي ، وي�صمل ذلك االأطباء امل�صتثنني واملعفيني من قانون التدرج الطبي .
ز- الطبيب املمار�س: هو الطبيب الذي اأكمل تدريبه يف اأحد فروع الطب يف م�صت�صفى تخ�ص�صي اأو م�صت�صفى عام كمقيم اأقدم 

وملدة ال تقل عن �صنة واحدة اأو �صنتني ح�صب طبيعة الفرع وحتت اإ�صراف طبيب اخت�صا�صي .
ح- الطبيب االخت�صا�صي : هو الطبيب احلا�صل على �صهادة عليا يف اأحد فروع الطب �صادرة من جامعه معرتف بها وقد �صجل 

اخت�صا�صه يف نقابة االأطباء.
ط- الطبيب االخت�صا�صي االأقدم : هو الطبيب الذي م�صى على عمله كاخت�صا�صي ع�صر �صنوات ومبوافقة النقابة.

ي- الطبيب اال�صت�صاري : هو الطبيب الذي م�صى على عمله كاخت�صا�صي اأقدم فرتة ع�صر �صنوات ومبوافقة النقابة .
ك- امل�صوؤولية : امل�صوؤولية املهنية اأمام نقابة االأطباء من خالل التعليمات واالأنظمة التي ت�صدرها النقابة .

ل- امل�صوؤولية القانونية : امل�صوؤولية التي تدخل �صمن �صالحيات اجلهات الق�صائية وح�صب القوانني املتبعة يف الدولة .
م- العيادات اخلا�صة : املحل الذي يزاول فيه الطبيب مهنة الطب والذي تتوفر فيه كافة ال�صروط وامل�صتلزمات التي وردت يف 

التعليمات ال�صادرة عن النقابة وعن اجلهات امل�صوؤولة ذات العالقة.



ق�سم الأطباء

اأق�صم باهلل العظيم ...   

ومبقد�صاتي ...   
اأن اأكون وفيًا ملن علمني هذه املهنة .   

عطوفًا على املر�صى    
موؤثرًا م�صلحتهم ..   

واأن ال اأف�صي �صرًا ...   
وال اأعطي دواًء بق�صد االإ�صرار ..   

واأن اأكون ح�صن ال�صرية مع زمالئي ..   
خمل�صًا الأمتي ووطني ...   
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مقدمة

تعود مهنة الطب وممار�صتها اإىل ع�صر ما قبل التاريخ ملا لها من عالقة وثيقة بحياة االن�صان وتطوره. وزادت اأهميتها حديثًا 
الرتباطها باملفاهيم االجتماعية الراهنة كحقوق االأن�صان وخا�صة تلك التي تتعلق بالطبيب واملري�س على حد �صواء.

ويعترب  العــراق من الدول الرائدة  يف جمال الدرا�صات الطبية احلديثة اإذ ميتلك اأقدم تاريخ مكتوب �صنت وو�صعت فيه القوانني 
اخلا�صة باأخالقيات مهنة الطب والتي تعود اإىل عهد حمورابي وم�صلته ال�صهرية ، اإال اأن التغيري الكبري احلا�صل حاليا يف العامل 

ب�صكل عام ويف العـراق ب�صكل خا�س دفع املجتمع الطبي يف العراق اإىل القيام مبراجعة وحتديث تعليمات ال�صلوك املهني اخلا�صة 
مبهنة الطب ومبا يتالءم مع التطور احلايل احلا�صل فــي العلوم الطبية يف جمتمعنا ليكون مبثابة املنهج الذي يقتدي به االأطباء 
يف العـراق عموما واالأجيال اجلديدة منهم خ�صو�صا واحلكم يف املوا�صيع املختلف عليها لرفع م�صتوى املهنة ومكانة الطبيب يف 

املجتمع مبا يحفظ حقوق املر�صى والكادر الطبي .

لقد جاء ذكر مهنة الطب على ل�صان االأنبياء وامل�صلحني يف اأماكن عديدة اإذ يقول احلديث ال�صريف )العلم علمان علم االأبدان 
وعلم االأديان( وبالتايل فان هذه املهنة هي اأمانة وم�صوؤولية والتزام اإن�صاين كبري يحمله الطبيب العراقي لريفع بها من �صاأنه يف 
تقدمي اأكرث اخلدمات االإن�صانية اأهمية، لذا يجب اأن تتجلى احلكمة يف ممار�صتها ب�صكل منا�صب، وت�صلك �صلوكا مقبوال ومتميزا 

لتحفظ حقوق اجلميع ب�صكل ين�صجم مع تطور النظريات الطبية وازدياد املخاطر واالأخطاء يف ع�صر تطور فيه الت�صريع و�صن 
القوانني التي تنظم وحتكم مزاولة هذه املهنة على نحو ير�صم حدودها ويحدد �صور امل�صوؤولية املتعلقة بها الإعطاء املري�س �صورة 

وا�صحة عن مر�صه وتعريفه بال�صلبيات واالإيجابيات واملحافظة على اأ�صرار املري�س واال�صتخدام االأمثل للدواء  )ومن ُيوؤَت 
احلكمة فقد اأوتي خريا كثريا(- قراآن كرمي -�صورة البقرة-269.

  واذا كان التاريخ ي�صهد باالهتمام الوا�صح ب�صلوكيات الطبيب يف وادي الرافدين وهو ما دونته م�صلة حمورابي اإ�صافة اإىل 
التجديد الذي جاء به اأجدادنا العظام وما جاءت به احل�صارات االأخرى على خمتلف الع�صور واحلقبات الزمنية التي تلتها فقد 

كان من ال�صروري اأن تبادر نخبة من االأطباء العلماء واالأ�صاتذة مببادرة جادة وحثيثة عام 2002  لو�صع د�صتورلل�صلوك املهني 
اأ�صرفت عليه واأ�صدرته نقابة اأطباء العراق والتي كان من اأهم واجباتها االإ�صراف على تطبيق املثل وال�صلوك املهني واالإن�صاين 

للمهنة الطبية وقد حر�صت على اال�صتمرار مبتابعة هذا اجلانب واإظهاره ب�صورة مقبولة ومنا�صبة حيث قامت حديثا" وبالتعاون 
مع منظمة ال�صحة العاملية على مراجعة  الد�صتور املذكور وال�صادر عام 2002 وتنقيحه ب�صكل يتنا�صب مع ظروف املرحلة 

احلالية. وبعد مناق�صته بالتف�صيل من قبل نخبة من االأ�صاتذة واالأطباء االخت�صا�صيني ومن خالل ور�صات عمل متتالية وتوا�صل 



مبا�صر وغري مبا�صر مع كافة الفئات املعنية من اأطباء وقانونني واداريني و�صعت النقابة من جديد هذه املبادرة املتوا�صعة بني 
يدي الطبيب العراقي كمر�صد ودليل عمل من اأجل �صيانة �صمعتة و�صخ�صيته يف جمال ممار�صة املهنة و�صلوكياتها ولالرتقاء 

باخلدمات املقدمة للمري�س بغية امل�صاهمة الفاعلة يف بناء العراق اجلديد. 

وقد عكفت هذه  املجموعة املختارة من االأ�صاتذة املهتمني بال�صلوك املهني من اجليل القدمي واجلديد والذين لهم خربة وجتربة 
مهنية يف هذه املوا�صيع على درا�صة  املخطوطة االأولية للد�صتور وتنقيحها ومراجعتها واإعادة �صياغتها من خالل اإقامة ور�س 

عمل خم�ص�صة لهذا املو�صوع وبح�صور اأكرث من خم�صني خمت�صا يف هذا املجال ميثلون كافة كليات الطب العراقية ا�صافة اىل 
خرباء من وزارة ال�صحة ومن العاملني يف املنظمات الطبية واملهنية. وقد تخلل هذه الور�س التي عقدت برعاية منظمة ال�صحة 
العاملية وبالتعاون مع نقابة االطباء العراقية العديد من النقا�صات املثمرة اإ�صافة اإىل ت�صكيل جلنة فنية منبثقة من احلا�صرين 

يف هذه الور�س ملراجعة وتنقيح الن�صخة املعدلة والتي مت عر�صها خالل مناق�صات م�صتفي�صة �صملت ا�صاتذة كليات الطب يف 
العراق ونخبة من طلبة هذه الكليات اأي�صا اإ�صافة اإىل عدد من املهتمني واملعنيني بهذا املو�صوع وقد مت االتفاق عليها واإقرارها 

من قبل امل�صاركني و�صياغتها بال�صكل النهائي املتمثل يف هذا الكتاب.

ويف اخلتام، ال ي�صعنا اال ان نتقدم بال�صكر اجلزيل ملنظمة ال�صحة العاملية ممثله بح�صرة والدكتور  حممد هيثم اخلياط  كبري 
م�صت�صاري املدير االإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�صرق املتو�صط  والدكتورة نعيمة الق�صري م�صاعد املدير االإقليمي ملنظمة 

ال�صحة العاملية حاليا و التي كانت ت�صغل من�صب ممثل منظمة ال�صحة العاملية يف العراق خالل فرتة االعداد الكتاب  لدعمهما 
الفني واملادي امل�صتمر واملتوا�صل طوال فرتة االأعداد  الأجناحه واظهاره بال�صكل احلايل.

كما نتقدم بال�صكر اي�صا لالأ�صتاذ الدكتور )ناظم عبد احلميد( نقيب االطباء يف العراق واال�صتاذ الدكتور )ثامر كاظم يو�صف( 
بالنيابة عن اللجنة الفنية التي اأعدت هذا الدليل.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

)) الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني وي�سقني واإذا مر�ست فهو ي�سفني والذي مييتني 

ثم يحيني والذي اأطمع اأن يغفر يل خطيئتي يوم الدين ((

�سدق الله العظيم



متهيد

ال�صلوك الطبي املهني واآداب مهنة الطب ميثـِّالن حجَرْي االأ�صا�س الإعطاء مهنة الطب خ�صو�صيتها بني املهن االأخرى، منذ بدء 

اخلليقة وحتى اليوم ، ولعل العامل الذي يحدد حجري الزاوية االأ�صا�صيَّني هذين هو طبيعة عمل الطبيب االإن�صانية، وم�صوؤوليته 

عن �صحة وحياة مر�صاه، وهي متتد اإىل �صحة وبقاء املجتمع ككل، الأن هدف الطب مزدوج يرمي اإىل العناية ب�صحة ومعافاة 

الفرد واجلماعة على حد ال�صواء .

�صه للم�صاكل املختلفة، فال َعَجَب اأن يبداأ االهتمام بقواعد  ملا كانت مهنة الطب قد بداأت مع بداية اإدراك االإن�صان ملا حوله وتعرُّ

ممار�صة هذه املهنة )حتى عندما كانت بدائية( ومنذ اأقدم االأزمنة.

قـُم االأثرية الكثرية واخلا�صة باملمار�صة الطبية يف ح�صارات وادي الرافدين القدمية، وما َحَوتـُْه ِم�َصلَّة  ويكفينا ما جاء يف الرُّ

حمورابي من مواد كثرية تخ�س الطب وممار�صته، و�صفات الطبيب، وطرق احلفاظ على �صالمة املهنة، واالأحكام اخلا�صة 

ب�صلوك الطبيب. وقد انتقل هذا االهتمام بالنواحي ال�صلوكية للطبيب يف بالد الرافدين من هذه البالد اإىل احل�صارات االأخرى 

اد الطّب  من اإغريقية ورومانية وغريها، وبرز ب�صورة وا�صحة يف تفا�صيل ق�َصم اأبقراط املعروف. وبعد ذلك قام اأجدادنا من ُروَّ

قـْل وجتديد واإ�صافة اأ�ص�س اأخرى اإىل  العظام يف احل�صارة العربية االإ�صالمية، من اأمثال الطربي ، والرازي وابن �صينا، ب�صَ

ما هو قائم مما يخ�س ممار�صة املهنة و�صلوكها واآدابها يف كتاباتهم التي تـُظهر بو�صوح اأهمية التقيد بال�صلوك الطبي من ِقَبل 

الطبيب، ووجوب حر�صه على ح�صن مظهره وت�صرفاته مع املري�س من جهة، ومع اأ�صاتذته، ومع زمالئه يف املهنة ومع املجتمع 

ًة من جهة اأخرى . عامَّ

ال�سلوك املهني: يت�سمن ال�سلوك املهني جوانب عديدة ميكن تلخي�سها كما يلي:- 

خ�سائ�ص املهنة الطبية:-  تتميز مهنة الطب بخ�صو�صيات ال �صبيه لها بني املهن االأخرى، اإْذ هي ممار�صة  اأ - 

علمية فنية اأخالقية، هدفها خدمة اإن�صانية، ي�صتحق فيها الطبيب الثقة التي يودعها فيه مري�صه، والتي ت�صتوجب ب�صورة رئي�صية 

احرتام ذلك املري�س، وحفظ كرامته واأ�صراره، اإىل جانب تقدمي اأق�صى العناية به، ب�صرف النظر عن دينه اأو جن�صه اأو معتقده 

اأو والئه ال�صيا�صي، اأو اأي عوامل متييزية اأخرى . فاختيار الطبيب ملهنته مبح�س اإرادته ورغبته، يحتـِّم عليه االلتزام مببادئها 

فات �صلوكية تتـَّفق ومثلها العليا، فيكون م�صتقيمًا يف عمله، عارفًا بفنه، باذاًل  وتقاليدها. كما اأن هذا االختيار يفر�س عليه ت�صرُّ

يًا لطلب املعونة باأ�صرع ما متّكنه منه الظروف، دومنا  اجلهد يف خدماته، متوا�صعًا، رحومًا، واعيًا، متـَّزنًا يف ت�صرفاته ، وملبِّ

ر اأو �صكوى. ويجب اأن يكون مظهره و�صلوكه وت�صرفاته االجتماعية متـَّفقة وكرامة مهنته. تذمُّ
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امل�سوؤولية الطبية : ب - 

اأواًل : املبادئ االأ�صا�صية يف املمار�صة الطبية .
)1(  اإن كل عمل طبي يجب اأن يكون مل�صلحة املري�س املطلقة، ويجب اأن يتم بر�صاه اأو بر�صا ويل اأمره.

ره. )2(  يجب اأن يكون لكل عمل طبي �صرورة تربِّ

)3(  ينبغي بذل اجلهد يف العناية باملري�س.

)4(  ينبغي �صرح اخليارات الت�صخي�صية العالجية املتاحة للمري�س دون جتاوز احلدود املعروفة يف الطب، واملوؤهل املهني، 

وحدود االقتدار .

ته منظمة ال�صحة العاملية باحلفاظ على حياة املري�س ما اأمكن، وبالعمل  )5(  يتحدد واجب الطبيب نحو مري�صه مبا اأقرَّ

على توفري كل الو�صائل الالزمة جلعل حياة ذلك املري�س مريحة وب�صحة جيدة اإىل اأق�صى درجة ممكنة.

)6(  ال تقت�صر م�صوؤولية املهنة الطبية على االأفراد، بل تتناول املجموع اأي�صًا، اإْذ اإن هدف الطبابة هو هدٌف مزدوج، يرمي 

اإىل العناية ب�صحة وعافية الفرد واجلماعة .

ثانيًا : طبيعة امل�صوؤولية الطبية :
اإن امل�صوؤولية الطبية جتاه املري�س هي م�صوؤولية عناية ومعاجلة واإ�صناد ون�صح، ولي�صت م�صوؤولية �صفاء .  )1(

ر يف ا�صتعماله من و�صائل يف حدود ما هو معروف و�صائع ومتوافر يف مكان ووقت  )2(  الطبيب م�صوؤول عّما ي�صتعمله اأو يق�صِّ

عمله، ولي�س م�صوؤواًل عن ال�صفاء. ومعنى ذلك اأنه م�صوؤول عن بذل اأق�صى اجلهد يف الو�صائل التي ي�صتعملها، وعن اأي تق�صري اأو 

�صوء ا�صتعمال لتلك الو�صائل، �صواًء كان ذلك ب�صبب عدم الرتّوي الالزم، اأو االإهمال اأو اجلهل بطبيعة امل�صوؤولية الطبية امل�صار 

اإليها اآنفًا، اأو اجلهل بطبيعة وخوا�س الو�صائل العالجية التي ي�صتعملها اأو يو�صي بها اأو ي�صرف عليها.

ثالثًا : امل�صوؤولية يف الت�صخي�س :
)1(  تنتفي م�صوؤولية الطبيب يف اخلطاأ يف الت�صخي�س اإذا ثبتت ا�صتعانتـُه بجميع الو�صائل العلمية الطبية ال�صريرية املعروفة 

وال�صائعة واملتوافرة مبا يف ذلك الت�صاور مع املخت�صني )يف احلاالت الطارئة اإن وجد( وكذلك بالو�صائل الت�صخي�صية امل�صاعدة 

املتوافرة يف منطقة عمله .

)2(  يكون الطبيب م�صوؤواًل اإذا ثبت اإهماله املتعمد وغري امل�صبَّب علميًا لال�صت�صارات ولنتائج الفحو�س الت�صخي�صية 

امل�صاعدة .



)3(  ميكن اإحالة احلالة املر�صية وامل�صتع�صية والطارئة اإىل مركز طبي اأعلى بعد ا�صت�صارة الزمالء االخت�صا�صيني )اإن 

وجدوا( اإذا كان نقل املري�س ال ي�صكل خطرًا على حياته، اأو �صببًا يف تدهور �صحته. ويف مثل هذه احلالة تـُثـَْبُت هذه احلقائق يف 

امللّف اخلا�س باملري�س وبتوقيع الطبيب )حمايًة حلقوق الطرفني(. وال ُينقل املري�س اإذا كان نقله ي�صكل خطرًا على حياته اإال 

اإذا اأ�صرَّ هو اأو ذووه على نقله، على اأن يعطوا اإقرارًا خطيًا وموقـَّعًا بذلك؛ اأو اإذا حت�صنت حالة املري�س بحيث ميكن نقله، اإال اإذا 

انعدم �صبب النقل اأ�صاًل. ويكون الطبيب م�صوؤواًل عن عملية تطبيق ال�صياق الوارد اآنفًا .

)4(  يجب اختيار الو�صائل الت�صخي�صية امل�صاعدة على اأ�صا�س علمي لكل حالة على حدة، وعند حاجة الطبيب اإليها لتمكينه 

من ت�صخي�س احلالة ت�صخي�صًا �صحيحًا، على اأن ال يكون ا�صتعمال هذه الو�صائل ع�صوائيًا واإال اأمكن م�صاءلة الطبيب اإذا ت�صرف 

خالف ذلك بدون �صبب مقنع .

)5(  يجب تنبيه املري�س )اأو من ينوب عنه ر�صميًا( من ِقَبل طبيبه واالأطباء امل�صوؤولني عن الو�صائل الت�صخي�صية امل�صاعدة 

اء ا�صتعمالها )مثل االإ�صعاعات من الفحو�س ال�صعاعية اأو  عن االأ�صرار واالأخطار والتفاعالت اجلانبية التي قد حتدث من جرَّ

من ا�صتعمال املواد امل�صعة وما �صابه (. 

)6(  يف حالة الفحو�س الت�صخي�صية التي حتتاج اإىل تداخل جراحي اأو تخدير اأو َزْرق املواد امللّونة )النفاذة واجلارحة 

invasive( كالق�صطرة والبزل القطني وما �صابه، يكون من واجب الطبيب �صرح ما �صيجري من فح�س، وفائدته للمري�س )مع 

اأخذ املوافقة اخلطية للمري�س الواعي والرا�صد اأو ذويه(.

رابعًا : امل�صوؤولية يف العالج:
)1(  يكون العالج النوعي )specific( على اأ�صا�س الت�صخي�س الذي يتو�صل اإليه الطبيب اأما عالج االإ�صعاف واالإنقاذ، 

وكذلك عالج االأعرا�س )symptomatic( فيمكن اأن يبداأ به الطبيب ح�صب االأ�صول العالجية العامة املتبعة لالإبقاء على حياة 

املري�س، ريثما يتم الو�صول اإىل الت�صخي�س النهائي والبدء بالعالج النوعي؛ وعلى اأن توؤخذ احلالة ال�صحية العامة للمري�س 

بنظر االعتبار.

على الطبيب اأن يعرف املعلومات املتوفرة والالزمة عن كل عقار ي�صفه واجلرعة العالجية واالأعرا�س اجلانبية   )2(

املحتملة وعن التفاعالت التي ميكن حدوثها يف حالة تعاطي مري�صه اأدوية اأخرى يف نف�س الوقت )التفاعالت املتباَدلة بني 

.)drug interaction االأدوية

)3(  عند احلاجة اإىل تداخل جراحي للمعاجلة، على اجلراح اأن ي�صرح للمري�س �صبب هذه احلاجة، وما �صيقوم به، وما 

ميكن اأن يحدث من م�صاعفات، ونوع التخدير الذي �صي�صتعمل، مع �صرح تفا�صيل التح�صري الالزم قبل يوم العملية للمري�س، 

واالأيدي امل�صاعدة امل�صوؤولة عنه )املمر�صات وامل�صمدين وغريهم( كما ي�صرح ذلك لذوي املري�س. ومن ال�صروري احل�صول على 
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موافقة املري�س الواعي والرا�صد خطيًا )املوافقة الواعية( informed consent  على اإجراء العملية، على ا�صتمارة تبني اأنه 

لع على كل التفا�صيل املذكورة يف هذه الفقرة. اأما يف حالة فقدان وعي املري�س اأو كونه طفاًل اأو غري را�صد، فيجب احل�صول  اطَّ

ه اأو اأحد اأفراد العائلة اأو املعارف امل�صوؤولني عنه. على موافقة وليِّ

)4(  يف احلاالت العاجلة والطارئة امل�صحوبة بفقدان الوعي، اأو عدم القدرة على الكالم، اأو اتخاذ القرار الالزم، والتي 

قد توؤدي اإىل الوفاة يف حالة عدم اإجراء عملية فورية، اأو عند عدم وجود اأحد من ذوي املري�س اأو معارفه، يجوز للجراح اإجراء 

ر ذلك اإثبات  ب ل�صياع الوقت(. وعليه عند تعذُّ العملية على اأن ي�صت�صري َمْن يوجد من الزمالء )اإذا كان ذلك ممكنًا وغري م�صبِّ

واقع احلال حتريريًا وبح�صور وتوقيع م�صاعديه من االأطباء وغريهم قبل اإجراء العملية.

)5(  على اجلراح اأن يتاأكد من توافر ما يحتاج اإليه اأثناء العملية من مواد واأدوات، ومن كونها معقمة ب�صكل جيد، وحت�صري 

قناين اأو اأكيا�س الدم التي قد يحتاج اإليها، وكذلك التاأكد من وجود الو�صائل امل�صاعدة واالإمكانات الب�صرية لتتبع حالة املري�س 

ومراقبتها كلما اأمكن ذلك يف مكان العمل.

)6(  يكون الطبيب م�صوؤواًل يف احلاالت التالية:

عن اإهمال اإعطاء امل�صاب امل�صل امل�صادَّ للكزاز اإذا كان م�صابًا بجرح عميق ملوَّث، اأو حتى عند    اأ- 

وجود جروح ب�صيطة اأو خدو�س حدثت يف مكان ملوَّث، �صواء كان اإهماله ذلك يف عيادته اخلا�صة       

اأو يف اإحدى املوؤ�ص�صات ال�صحية.    

عن نتائج التدخل من غري �صرورة وا�صحة، وكذلك عن اإهمال التدخل يف الوقت املنا�صب بدون     ب- 

�صبب مقنع.    

لني قبل اإجراء التداخل اجلراحي اأو  عن عدم ح�صوله على موافقة املري�س اأو ذويه املخوَّ    ج- 

الت�صخي�صي النفاذ اأو اجلارح )انظر الفقرة اخلام�صة من امل�صوؤولية يف الت�صخي�س، والثالثة     

والرابعة من امل�صوؤولية يف العالج(.    

عن اإخ�صاع املري�س دون موافقته )اأو موافقة ذويه( وعن نتائجها ال�صلبية )انظر حقل التجارب    د- 

    على املري�س(.

عن اإهمال طلب اال�صت�صارة من الزمالء عند احلاجة، اأو اإهمال نتائجها بدون �صبب علمي، اأو     ه- 

االمتناع عن اال�صتجابة لدعوة زمالئه له لتقدمي اال�صت�صارة الطبية )�صمن اخت�صا�صه( للحاالت     

الطارئة املهددة للحياة )دون �صبب قاهر ومعقول( وعند عدم توافر البديل .    



عن نتائج عدم التو�صية باإحالة املري�س اإىل م�صت�صفى اأو )مركز متقدم( يف الوقت املنا�صب، وعن     و- 

نتائج التو�صية مبعاجلته يف بيته اأو مكان اآخر غري املوؤ�ص�صات ال�صحية املتاحة رغم عدم توافر     

الو�صائل العالجية الكافية ال الو�صائل االإ�صعافية للم�صاعفات املتوقعة.    

عن توجيه واإر�صاد امل�صتغلني معه من اأطباء م�صاعدين ومقيمني واالأُطر الو�صطى من ممر�صات     ز- 

دين وغريهم ممن هم حتت اإ�صرافه �صمن اإطار عالج احلالة املر�صية. وممر�صني وم�صمِّ    

عن التاأكد خطيًا من عدم  ن�صيان مواد غريبة داخل اجل�صم بعد العمليات وعن دور الكادر     ح- 

التمري�صي.    

عن نتائج عدم اإعطاء التعليمات الالزمة واخلا�صة مبراقبة ومتابعة حالة املري�س لالأطباء    ط- 

    امل�صاعدين والعنا�صر امل�صوؤولة عن التمري�س.

عن االأ�صرار االإ�صعاعية على املري�س �صواء كان ذلك بخ�صو�س اجلرعة املعطاة اأو النواحي     ي- 

الوقائية الالزمة )بالن�صبة الأطباء االأ�صعة الت�صخي�صية والعالجية باملواد امل�صعة(.     

عن عدم حماولة منع حدوث امل�صاعفات التي قد حتدث اأثناء وجود املري�س حتت االإ�صراف )يف   ك-     

امل�صت�صفى مثاًل( كم�صاعفات نقل الدم )باال�صرتاك مع امل�صوؤولني عن حت�صري الدم املنا�صب(، وم�صاعفات    

احَلقـْن خارج الوريد لبع�س االأدوية اخلا�صة )باال�صرتاك مع املمر�صة امل�صوؤولة( اأو اكت�صافها مبكرًا  وعالجها.   

خام�صًا : امل�صوؤولية يف النواحي الكتابية واالإدارية:
على الطبيب اأن يتذكر باأن الو�صفة الطبية هي وثيقة ر�صمية ميكن االعتماد عليها يف املحاكم اأو يف اأي جلنة حتقيق.  )1(

)2(  يكون الطبيب م�صوؤواًل عن :

اخلطاأ يف كتابة كلمة بدل اأخرى اأو يف تعيني اجلرعة الالزمة اأو عدم الكتابة بخط وا�صح وخا�صة     اأ- 

فيما يتعلق باأ�صماء االأدوية وكيفية ا�صتعمالها.    

عدم اكتمال املعلومات ال�صرورية املطبوعة على و�صفته الطبية )وهي ا�صمه الكامل و�صهادات     ب- 

االخت�صا�س احلا�صل عليها واملعرتف بها ومكان م�صدر اإ�صدارها ر�صميًا واالخت�صا�س العام     

والدقيق ورقم وتاريخ ت�صجيله يف نقابة االأطباء وعنوان العيادة ورقم هاتفها(    

و�صوح خطه يف كتابة الو�صفة الطبية ويف �صرحه لكيفية ا�صتعمال العالج بطريقة ب�صيطة ومفهومة     ج- 

لدى املري�س اأو ال�صيديل .    
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�صاد�صًا : امل�صوؤولية واالخت�صا�س:
)1(  ويق�صد باالخت�صا�س ح�صول الطبيب على معرفة خا�صة وجدارة وحذق يف اأحد جوانب املمار�صة �صمن فرع من 

فروع الطب مما يوؤهله اإىل احل�صول على لقب االخت�صا�س يف ذلك املو�صوع من ِقَبل النقابة، ومبوجب التعليمات ال�صادرة من 

ِقَبل اجلهات الر�صمية املخولة مبنح ذلك اللقب وت�صجيله من ِقَبل النقابة بهذا ال�صدد.

)2(  ُي�صمح حلامل �صهادة التخرج من اإحدى كليات الطب املعتـََرف بها وامل�صجل يف النقابة، باملمار�صة العامة يف حدود ما 

 )General Practitioner ي�صمى بـ )الطبيب املمار�س العام

)3(  يكون الطبيب م�صوؤواًل يف حالة جتاوز حدود اقتداره يف ممار�صة عمل من االأعمال الطبية التي مل ياألف ممار�صتها 

وتتطلب مهارة خا�صة تدخل يف نطاق االخت�صا�س اأو التي تتطلب تدريبًا خا�صًا على القيام بها ) كا�صتعمال الق�صطرة يف نطاق 

عالج اأو ت�صخي�س بع�س االأمرا�س القلبية والع�صبية وال�صرايني وغريها( وت�صتثنى من ذلك حاالت ال�صرورة الق�صوى التي 

تتعر�س فيها حياة املري�س وتفر�صها ا�صتحالة اال�صتعانة باالخت�صا�صي اأو اخلبري باإجراء ما )مثال يف حالة وجوده يف مكان ناء 

اأو عند مواجهته لواقعة طارئة م�صتعجلة، ويف مثل هذه احلاالت ميكن للطبيب التدخل حتى لو وقع ذلك خارج منطقة عمله، 

ويوثق ذلك كتابة.

)4(  ُيَعدُّ االخت�صا�صي �صليعًا يف مو�صوعه، ونظرًا لذلك فاإن ما يغفره القانون للممار�س العام ال يغفره يف العادة للطبيب 

االخت�صا�صي.

�صابعًا: امل�صوؤولية والتجارب على املري�س:
)1(  تعد التجارب الطبية على املري�س عماًل جنائيًا اإال اإذا اأجريت مبوافقة املري�س )اأو املخولني بالنيابة عنه عدم اإمكان 

احل�صول على املوافقة من املري�س لظروف مر�صه(، وعلى اأن جترى هذه التجارب الأغرا�س علمية بحتة، ويف مراكز بحث علمي 

اأو معاهد تعليمية معرتف بها من ِقَبل هيئة علمية عليا، اأو م�صت�صفيات ومراكز �صحية معرتف بها من ِقَبل جلان علمية ر�صمية 

على اأن يكون الهدف منها م�صلحة املري�س نف�صه اأواًل واحلاالت املر�صية املماثلة ثانيًا.

)2(  املبداأ يف اإطالق تطبيق نتائج التجارب العالجية االإيجابية هو اأن تكون تلك التجارب قد خ�صعت للبحث العلمي 

وجنحت عند احليوانات املختربية ثم عند جمموعة متطوعني )ب�صورة كتابية موثقة( من املر�صى من بني االإن�صان.

)3(  يجب االمتناع عن اإجراء اأي جتربة اأو اال�صتمرار فيها عند احتمال وجود خطر على حياة اأو �صحة الفرد ب�صورة 



وا�صحة.

ثامنًا: امل�صوؤولية ور�صا املري�س:
)1(  ينبغي اأن يحر�س الطبيب على نيل ر�صا املري�س على اأي اإجراء ت�صخي�صي اأو عالجي عندما يكون يف حالة يتمكن 

معها من تقدميه ولي�س بو�صع الطبيب اأن يخالف رغبة املري�س )املوافقة الواعية(.

)2(  يعترب قدوم املري�س ذاتيًا اإىل الطبيب ال�صت�صارته عالمة للر�صا يف احلاالت االعتيادية التي ال حتتاج اإىل تداخل 

جراحي )لغر�س الت�صخي�س اأو العالج( اأو اإىل تعري�صه لالإ�صعاع اأو الأي عامل قد ي�صبب له االأذى، ويف مثل هذه احلاالت يقع 

على عاتق الطبيب اإثبات ح�صول الر�صا ب�صورة من ال�صور �صواء كان ذلك كتابة موثقة بالتوقيع من قبل املري�س اأو ال�صخ�س 

املخول بذلك، اأو اإثبات ذلك بال�صهود العدول تبعًا للظروف التي حتيط بالعمل، وتوؤخذ عند ذلك كل وقعة لذاتها ح�صب الظروف 

املحيطة بها، وبح�صب االإمكان وال�صرورة.

)3(  اإن ر�صا املري�س ال يربر قيام الطبيب بعمل غري قانوين اأو يف غري حينه، كما يحدث يف وقائع االإجها�س اجلنائي اأو يف 

وقائع التداخل اجلراحي يف غري اأوانه، ويكون الطبيب م�صوؤواًل يف مثل هذه احلاالت ومثيالتها �صمن االخت�صا�صات املختلفة.

)4(  ال حاجة للطبيب للح�صول على الر�صا يف وقائع العوار�س التي يفقد فيها املري�س وعيه وب�صريته وتتطلب اإ�صعافًا 

فوريًا وعاجاًل.

)5(  بو�صع الطبيب املخت�س اأن يقوم مبعاجلة امل�صابني باأمرا�س عقلية حتى مع ا�صتعمال القوة املنا�صبة ويف احلد االأدنى 

يف احلاالت التي حتتاج اإىل مثل هذا االإجراء وبح�صور الطبيب �صخ�صيًا.

تا�صعًا: امل�صوؤولية حيال ما ي�صمى مبوت الرحمة:
)1(  يق�صد مبوت الرحمة قيام الطبيب بامل�صاهمة باإنهاء حياة املري�س يف وقائع االأمرا�س امل�صتع�صية وغري القابلة لل�صفاء 

واملرتافقة مع االأم م�صتدمية، مما يجعل و�صعه عبئًا على املري�س نف�صه اأو املحيطني به، فيلجاأ ذلك املري�س اأو ذووه اإىل الطبيب 

بطلب و�صع حد لهذا الو�صع والتخل�س من مثل هذه احلياة .

)2(  يعد هذا االإجراء جناية قتل ولو مت ذلك بطلب من املري�س اأو من ذويه وبر�صاهم، وذلك لكون ها العمل مناف 

لطبيعة عمل واأهداف وواجبات الطبيب نحو مري�صه، وهي االإبقاء على حياة املري�س واحلفاظ على �صحته يف اأف�صل و�صع 

ممكن )املادة االأوىل من د�صتور منظمة ال�صحة العاملية( هذا باالإ�صافة اإىل احتمال اخلطاأ يف الت�صخي�س واإمكانية تعر�س 

الطبيب ملالحقة الورثة قانونيًا.
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عا�صرًا: امل�صوؤولية يف وقائع االإ�صراب عن الطعام:
)1(  وقائع االإ�صراب عن الطعام اأ�صبه بوقائع االنتحار ومن واجب كل اإن�صان احليلولة دون اإمتامها، وواجب الطبيب 

احليلولة دون ح�صول املوت مهما كان م�صدره وبقدر ما يكون بو�صعه ذلك. 

)2(  للطبيب احلق يف تغذية امل�صرب عن الطعام ولكن لي�س من حقه ا�صتعمال الو�صائل الق�صرية يف ذلك، مما قد يعر�س 

امل�صرب خلطر املوت.

اأحد ع�صر: امل�صوؤولية يف مواكبة امل�صتجدات يف احلقل الطبي:
يعد تخرج الطبيب من الكلية الطبية نهاية درا�صته للمبادئ االأولية يف الطب. لذلك فاإن االأمانة العلمية واملهنية حتتم على 

الطبيب موا�صلة الدر�س والتعلم واالطالع لكي يوفر ملري�صه اأف�صل العناية الأن تخلفه عن �صري التقدم العلمي واإهماله االطالع 

على ما ي�صتجد يف حقل مهنته تهديدًا حلياة املري�س واإ�صاءة اإىل و�صعه و�صمعه املهنة التي ينت�صب اإليها وقد يقوده جهله اإىل 

امل�صائلة املهنية عما قد يرتتب عليه من نتائج �صلبية تنعك�س على �صحة مري�صه، ولقد اأخذ الكثري من املوؤ�ص�صات والنقابات 

الطبية العاملية مبداأ التعليم الطبي امل�صتمر )CME( كاأ�صا�س ملوا�صلة ممار�صتهم، ولتقييم االأطباء يف جمال تقدمهم يف 

الدرجات العلمية واالأكادميية واملهنية.

ج- العمل الطبي اخلا�ص:-

اأواًل: مبادئ عامة:
)1(  ي�صمل هذا التعبري عمل االأطباء يف العيادات اخلا�صة وامل�صت�صفيات االأهلية والعيادات اال�صت�صارية النف�صية التي 

تقدم العالج الطبي والتقومي النف�صي والعيادات املتخ�ص�صة بالعالج الطبيعي والتاأهيل الطبي اإ�صافة اإىل العيادات التي تقدم 

اخلدمات الت�صخي�صية امل�صاعدة مثل االأ�صعة والفح�س باالأمواج فوق ال�صوتية واملختربات، وما قد ي�صتحدث م�صتقباًل يف هذا 

املجال بعد احل�صول على موافقة النقابة )انظر امللحق رقم 2(

)2(  يلتزم االأطباء العاملون يف املجاالت اأعاله مبا ورد يف حقل خ�صائ�س املهنة وامل�صوؤولية الطبية.

)3(  يجب اأن ال ميتلك الطبيب كمبداأ عام �صوى عيادة واحدة وال ت�صمح النقابة له بثانية اإال مل�صلحة املر�صى )عند عدم

 وجود اخت�صا�صي مماثل يف املنطقة( على اأن ال تزيد عن عيادة ملحقة اأخرى.

ثانيًا : التقرير الطبي :
يق�صد بالتقرير الطبي هنا الوثيقة الكتابية التي يطلبها املري�س من طبيبه لي�صهد له بواقع حال معني يكون الطبيب   )1(



م�صوؤواًل فيها عن حقيقته، وهو االأمر الذي يوجب احلذر عند املوافقة على اإعطائه ويف �صياغة تعابريه، والتفكري يف النتائج 

اخلطرية التي ميكن اأن ترتتب عليه.

تطلب اأمثال هذه الوثائق اإما الإثبات ال�صحة اأو لتاأييد وجود حالة مر�صية ، كما وتكتب تقارير مف�صلة عن تاريخ   )2(

وفح�س وتطور حالة املري�س عند حتويله اأو عزمه على الذهاب اإىل مركز طبي اآخر. اإن اإعطاء مثل هذا التقرير هو حق 

الطبيب وم�صوؤوليته ولي�س ملري�صه حق مطلق يف احل�صول عليها ويعود احلكم اإىل الطبيب يف تقدير الظروف املنا�صبة 

الإعطائها.

اإن ذكر احلقيقة فيما يدون يف التقرير هو عن�صر مهم من عنا�صر وقاية الطبيب من العرثات والوقوع يف امل�صكالت   )3(

ويتوقف عليه �صيانة �صمعته وكرامته.

لي�س هناك ما يلزم الطبيب بالتاأكد من هوية املري�س اأو من يطلب التقرير من املخولني منه، والبد من احليطة   )4(

يف حالة ال�صك يف اأمره وقد ي�صتدعي ذلك يف بع�س الظروف الطلب من املري�س اأو ال�صخ�س املخول اإ�صافة توقيعه يف نهاية 

التقرير. تنظم هذه التقارير اإما على ورقة الو�صفات اخلا�صة بالطبيب الذي يكون قد طبع ا�صمه وعنوانه واألقابه العلمية اأو 

على ورق منا�صب يدرج فيه تفا�صيل هويته اأو يف ا�صتمارة خا�صة اإن وجدت يوثق توقيعه من النقابة اأو من جهة م�صوؤولة ر�صميًا.

يحتوي ن�س الوثيقة على ا�صم املري�س وتاريخ الفح�س وما تو�صل اإليه الطبيب من ت�صخي�س اأويل اأو نهائي وحالة   )5(

املري�س يف اآخر مرة فح�س فيها من قبل الطبيب مع تثبيت تاريخ الفح�س االأخري.

)6(  يجب اأن ينهي الطبيب كل ذلك باإ�صارة اإىل كون التقرير قد نظم بطلب من املري�س اأو ال�صخ�س املخول قانونًا من 

ِقَبل املري�س، وي�صلم له باليد ثم يختمه بتوقيع امل�صتلم وتفا�صيل هويته.

)7(  يف حالة التقارير الطبية املف�صلة عن حالة املري�س والتي تتطلب فح�صه ال�صريري ميكن للطبيب طلب اأتعاب 

اإ�صافية لتغطية اجلهد والنفقات.

)8(  ميكن كتابة التقرير من ِقَبل اأكرث من طبيب واحد.

)9(  ال يكت�صب التقرير �صفته االأ�صولية اإال بعد امل�صادقة عليه من اجلهات الر�صمية املخولة.

ال يعمل بالتقرير اإذا مل تتوافر فيه ال�صروط املذكورة اأعاله ويعاد اإىل الطبيب، كما ميكن م�صائلة ذلك الطبيب اإذا   )10(

تكرر ذلك منه.

على الطبيب اأن يحتفظ بن�صخه من التقرير يف ال�صجل اخلا�س باملري�س.  )11(

ثالثًا : تقرير و�صهادة الوفاة:
يق�صد بتقرير الوفاة االإخبار الذي يعطيه الطبيب املعالج عن املتوفى واملوجه اإىل ال�صلطات الر�صمية التي يقع على   )1(
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عاتقها اإ�صدار �صهادة الوفاة التي ت�صمح بدفن املتوفى اإذا اأخذت بتقرير الطبيب.

متثل �صهادة الوفاة اإحدى اأهم الوثائق التي يعطيها الطبيب فعليه احلذر ال�صديد، والتاأكد من وقوع املوت واأن يحاذر   )2(

من وجود حالة موت ظاهري اأو وجود ا�صتباه بحالة ت�صمم اأو �صببه جنائي قبل توقيع ال�صهادة.

يتطلب تقرير الطبيب املعالج عن الوفاة ذكر �صبب املوت ويعني ذلك بال�صرورة معرفة مر�س املتوفى اأي اأن يكون   )3(

الطبيب قد عالج املتوفى اأو ا�صرتك يف معاجلته فرتة من الزمن غري بعيدة عن وقت وقوع املوت والذي كان متوقعًا خالل تلك 

الفرتة، ويجب اأن يحاذر الطبيب من اإعطاء تقرير الوفاة عندما ال يعرف �صيئًا عن مر�س املتويف اأو عندما تكون قد مرت فرتة 

غري ق�صرية من الزمن على اآخر مرة ات�صل بها مبري�صه تبعًا للحالة املر�صية للمتويف قبل الوفاة كما عرفها الطبيب عند اآخر 

مرة ات�صل فيها مبري�صه.

اإن الطبيب غري ملزم بتقدمي تقرير وفاة يف مثل هذه الظروف املبينة يف اآخر الفقرة ال�صابقة ولي�س بو�صع اأحد اإجباره   )4(

على ذلك حتى وال ال�صلطات القانونية طاملا جهل ال�صبب احلقيقي للموت ومل يح�صر موت املتويف اأو نزعه وال يرتتب على موقف 

الطبيب هذا �صوى تاأخري الدفن حتى جميء ال�صلطات التحقيقية التي يعود اإليها اإما االكتفاء بالفح�س اخلارجي واإجازة الدفن 

اأو طلب اإجراء الت�صريح الطبي العديل .

اإن تقرير الوفاة املعطى من قبل الطبيب املعالج لي�س ملزمًا للجهة الر�صمية املعنية باإ�صدار �صهادة الوفاة عند عدم   )5(

االقتناع به.

 

رابعًا : وقائع املوت يف العيادات اخلا�صة :
قد تقع حوادث موت فجائي يف العيادات اخلا�صة وتكون مو�صوع م�صوؤوليتهم املهنية، وال�صيما ما يقع منها اإثر عمليات   )1(

�صغرى كحقن عالج اأو اإجراء عمليات يف الطرق التنف�صية اأو عمليات �صرجية اأو ن�صائية اأو ق�صطرة اأو بزل اأو ما �صابه.

على الطبيب يف مثل هذه الوقائع اأعاله اأن ميتنع عن اإعطاء تقرير وفاة واأن يخرب اأقرب �صلطة خمت�صة ويحاول   )2(

اإخبار العائلة وبدون تاأخري اإن اأمكن، ويكون بذلك قد ت�صرف ت�صرفًا منا�صبًا يقيه كثريًا من املتاعب ويدفع عنه عوامل ال�صبهة 

وامل�صوؤولية حتى ولو جلاأت ال�صلطات القانونية اإىل اتخاذ االإجراءات االأ�صولية الأجل الوقوف على احلقيقة .

على الطبيب املعالج يف الوقائع اجلنائية )حوادي ال�صرطة( التي تنتهي باملوت اإن ميتنع من اإعطاء تقرير الوفاة   )3(

ويخرب ال�صرطة التي يعود لها الت�صرف بالوقعة ، هذا اإذا ما راجع املري�س الطبيب يف عيادته اخلا�صة للعالج اأو الإمتامه.



خام�صًا: توثيق العمل الطبي :
من ال�صروري اأن ينظم الطبيب يف عمله اخلا�س �صجاًل ملر�صاه يدون فيه الت�صخي�س وو�صائله والعالج وطبيعته وما قد   )1(

يعن له من مالحظات فهذا ال�صجل خري دليل على دقة عنايته و�صعوره بامل�صوؤولية املهنية . وباالإمكان اال�صتعانة بالو�صائل احلديثة 

كاحلا�صوب مثاًل . اإن االحتفاظ مبثل هذا ال�صجل وا�صحًا نظيفًا يعد خري وثيقة يرجع اإليها يف التاأكد مما قام به من عمل وما 

اأجراه من ت�صرفات يف ممار�صته املهنية وكثريًا ما يكون منقذًا له يف املواقف احلرجة.

تنظم امل�صت�صفيات الر�صمية واخلا�صة �صجالت خا�صة بها لنف�س االأ�صباب الواردة اأعاله .  )2(

يكون ال�صجل اخلا�س بالطبيب ملكًا له ويحق له االمتناع عن اطالع املري�س اأو ذويه عليه، واأي جهة اأخرى اإال ل�صبب   )3(

قانوين.

�صاد�صًا: العوائد املالية لقاء اخلدمات املهنية للطبيب :
ميكن للطبيب االإعالن اأو التو�صيح امل�صبق عن املطالبة مبكافاأة اأو )اأتعاب اأو اأجر( لقاء ا�صت�صارته يف عيادته اخلا�صة   )1(

اأو يف م�صت�صفى خا�س اأو يف مكان وجود املري�س يحددها بنف�صه، على اأن تكون �صمن االأعراف والتقاليد املهنية ال�صائدة ومتفقة 

مع اإمكانات املري�س املالية، ومتنا�صبة مع نوع اال�صت�صارة املقدمة، والوقت الذي احتاجه الطبيب لتقدمي هذه اال�صت�صارة .

وينطبق ذلك اأي�صًا على املبالغ التي يدفعها املري�س لقاء اخلدمات العالجية االإ�صافية كالعمليات اجلراحية باأنواعها   )2(

ودرجاتها وما يتعلق بها من خدمات ، واأجور امل�صت�صفيات اخلا�صة والفحو�س الت�صخي�صية امل�صاعدة وجل�صات العالج الفيزياوي 

وتلك التي تدخل �صمن العالج النف�صي وغريها من املمار�صات العالجية التي تعرتف بها النقابة، تقوم النقابة بتحديد املجال 

)RANGE( الذي ميكن اأن تدخل �صمنه اأجور هذه اخلدمات، والتي ميكن اأن تتغري تبعًا للظروف االقت�صادية وقيمة العملة، 

والتي ُيرجع اإليها عند حدوث خالف حول املبالغ املطلوبة.

يجب اأن تو�صح خدمات كل من ا�صرتك يف العناية الطبية .. واأن يتم تق�صيم املبالغ املدفوعة من قبل املري�س بينهم   )3(

ح�صب قيمة اخلدمة التي قام بها كل منهم .

ال يجوز قيام الطبيب ببيع الدواء للمر�صى اأو بيع االأجهزة الطبية اإال يف حالة عدم وجود �صيدلية اأو مكان مرخ�س   )4(

لتجهيز و�صائل العالج هذه، ويف هذه احلالة يجوز للطبيب ذلك ب�صرط انعدام وجود اال�صتغالل يف هذه املمار�صة.

ال يجوز للطبيب اأخذ اأو اإعطاء عمولة عند اإحالة املر�صى الأن ذلك يندرج حتت االجتار باملر�صى وال يتما�صى مع اآداب   )5(

املهنة.
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ال يجوز قبول الطبيب تنزيالت اأو عمولة على الو�صفات واالأجهزة الطبية من اأولئك الذين يجهزونها. ويعد ذلك   )6(

اإ�صاءة لل�صلوك املهني .

يجب اأن يكون املورد املهني للطبيب مقت�صرًا على ما يح�صل عليه مقابل ما يقدمه من خدمات طبية اأو ما يتم منها   )7(

حتت اإ�صرافه.

�صابعًا: اأمور متفرقة:
اجتذاب املر�صى :- ُيعد اجتذاب الطبيب للمر�صى ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة اإ�صاءة لل�صلوك املهني كما هو   )1(

احلال يف ا�صتعمال و�صطاء اأو ن�صر مقاالت يف اجلرائد واملجالت غري املهنية اأو بن�صر الفتات دعائية اأو ا�صتعمال و�صائل اإعالم 

اأخرى غري املهنية تت�صمن دعاية ل�صخ�صه اأو االإيحاء اإىل مثل هذه الو�صائل بالتنويه عن مهارته الفنية اأو بتوزيع ن�صرات اأو 

بطاقات اأو الكتابة على الفتات العيادة ما ي�صري اإىل ذلك .

االإعالن عن فتح عيادة جديدة اأو عودة طبيب بعد غيابه عنها : يجب اأن ال يتجاوز ذلك ذكر العزم على االفتتاح مع   )2(

ذكر اال�صم واملحل و�صاعات العمل ورقم التلفون ونوع االخت�صا�س الذي ميار�صه، وله اأن يدرج األقابه العلمية فقط على اأن ال 

يزيد عدد مرات االإعالن يف اإحدى و�صائل االإعالم عن ثالث مرات.

�صكر املر�صى لالأطباء:-  يجوز ن�صر �صكر يوجهه املري�س اإىل طبيبه اأو اإىل جمموعة االأطباء واالأيدي الفنية الذين   )3(

ا�صرفوا على عالجه ب�صرط اأن يذيل با�صم املري�س الكامل وعنوانه الذي ميكن للجهة النا�صرة االت�صال به قبل الن�صر، والتاأكد 

باأن لي�س للطبيب اأو االأطباء يد يف هذا املو�صوع.

مزاولة الطبيب ملهن اأخرى:  )4(

اأ -   يجب اأن ال يزاول الطبيب املمار�س مهنة اأخرى ال تتفق وكرامة مهنته.

يف حالة مزاولته لعمل اآخر عليه اأن يحر�س على عدم ا�صتغالل مهنته كطبيب لرتويج العمل االآخر اأو بالعك�س، وميكن  ب - 

م�صائلته مهنيًا اإذا ما حدث مثل هذا اال�صتغالل.

 



اآداب املهنة الطبية

تكون اآداب مهنة الطب االأر�صية ال�صلبة ذات اجلذور التاريخية البالغة يف القدم التي ترتكز عليها �صمعة هذه املهنة بني كل 

املهن االأخرى، وحتدد كيفية �صلوك الطبيب واأداء واجباته نحو مر�صاه وجمتمعه وامل�صوؤوليات ال�صخمة التي يتحملها. اأن كل 

طبيب يجب اأن يكون مثاًل جيدًا لغريه يف اتباعه اآداب مهنته اأثناء ممار�صته لها، ويف احرتامه الأ�صاتذته وزمالئه على اختالف 

درجات قدمهم ويف توجيه من هم اقل منه، كما اأن عليه اأن يدرك باأن علم الطب هو خط متوا�صل بداأ منذ اأقدم الع�صور حتى 

الع�صر الذي تعي�س فيه والذي علينا اأن نو�صله مع جتديداته اإىل الذين ياأتون من بعدنا من االأطباء.

مبادئ عامة عن واجبات الزمالة:- اإن العالقة احل�سنة بني الأطباء اأثناء العمل وخارجه تكون  اأ - 

النواة الأ�سا�سية يف اأ�سول واآداب مهنة الطب.

ندرج فيما يلي اأهم املبادئ الرئي�صية التي تهيمن على هذه العالقة:

اأواًل: يجب اأن ينمي االأطباء فيما بينهم خري عالقات للزمالة اأثناء اأدائهم املهنة وخارجها.

ثانيًا: يحاول االأطباء ف�س خالفاتهم املهنية مبا�صرة، ويف حالة تعذر ذلك يلجاأون اإىل و�صاطة النقيب اأو من ميثله.

ثالثًا: يجب اأن ميتنع الطبيب عن انتحال )ادعاء ن�صبة( بحث اأو اكت�صاف علمي لنف�صه بالباطل يف املطبوعات وو�صائل االإعالم 

االأخرى.

رابعًا: على االأطباء واجب التعاون االأدبي فيما بينهم يف �صبيل خدمة املري�س و�صمعه مهنة الطب .

خام�صًا: من م�صتلزمات الزمالة اأن يدفع الزميل عن زميله اأي حتامل يقع عليه بغري حق �صمن اأداء املهنة ويف حالة �صعوره 

بوجود اأ�صا�س لهذا التحامل فعليه اإخبار النقيب لبحث املو�صوع بال�صرية الالزمة .

�صاد�صًا: ال يجوز اإطالق االإ�صاعات واالفرتاء على زميل مما ي�صيء اإىل �صمعته وينال من ممار�صته املهنية. 

�صابعًا: يعد االإبالغ الباطل اإ�صاءة ج�صيمة .

ثامنًا: على الطبيب لدى علمه االأكيد بارتكاب زميل له اإ�صاءة كبرية اإىل ال�صلوك املهني اأن يقطع كل عالقة مهنية به وال يو�صح 

�صبب هذا القطع اإال للنقيب اأو ممثله يف املنطقة.

تا�صعًا: ممنوع على الطبيب حماولة �صرف املر�صى عن زميل وا�صتمالتهم لنف�صه اأو لغريه باأية �صيغة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة .

عا�صرًا: على الطبيب الذي ي�صتدعى ملري�س عولج من ِقَبل زميل اآخر اأن يحرتم القواعد االآتية:- 

)1(  يف حالة رغبة املري�س بالتحول عن طبيبه االأول اإىل طبيب غريه فعلى الطبيب الثاين اأن يتاأكد من رغبة   

املري�س �صخ�صيًا بذلك، ويف حالة كون املري�س يف حالة متنعه من اإبداء الراأي بوعي كامل ميكن اال�صتعا�صة    

   مبن ينوب عنه من ذويه وب�صورة موثقة.
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)2(  اإذا مل يقرر املري�س التحول عن طبيبه االأول وكان يجهل قواعد الت�صاور الطبي بني الزمالء وفوائدها   

ويطلب جمرد راأي اآخر فعلى الطبيب الثاين اأن يكتفي بتقدمي العناية التي ت�صتوجبها حالة طارئة حدثت   

للمري�س ثم ين�صحب واأن يت�صل بالطبيب االأول ويخربه باالأمر لتتم امل�صاورة بينهما ب�صورة اأ�صولية، ويف     

اأو الت�صاور م�صتحياًل اأو غري منا�صب ل�صبب من االأ�صباب امل�صروعة فاإن للطبيب الثاين   حالة كون االت�صال     

   فح�س املري�س واإعالم زميله براأيه يف الت�صخي�س والعالج .

)3(  اإذا ما ا�صتدعى مري�س طبيبًا يف حالة تغيب طبيبه االعتيادي يقوم الطبيب الثاين بالعناية باملري�س طيلة   

مدة غياب طبيبه وينقطع عنها اثر عودة زميله بعد اأن يخرب ذلك الزميل حول ما حدث اأثناء غيابه   

   )حتريريًا اأو هاتفيًا(. 

اأحد ع�صر:  على االأطباء امل�صرتكني يف اجتماعات امل�صاورات ال�صريرية )ملناق�صة حاالت مر�صية معقدة( اأن يلتزموا باأ�صول 

النقا�س العلمي للبحث ويتجنبوا املواقف ال�صخ�صية ال�صعبة، واأن يكون االحرتام املتبادل �صائدًا، حفاظًا مل�صتوى املهنة و�صمعتها، 

ومن االأف�صل عدم ذكر ا�صم املري�س اأو االأطباء الذين عاجلوه .

اثنا ع�صر:للطبيب اأن ي�صتقبل يف عيادته اخلا�صة من ياأتيه من املر�صى ب�صرف النظر عن طبيبهم املعالج، و�صواء اأكان املر�س 

حادًا اأو مزمنًا اإال اإذا كان الغر�س من الزيارة احل�صول على ا�صت�صارته حول ما قام به الطبيب الذي يعتني به حاليًا )اأي طلب 

راأي ثان( فعليه اأن يعرف من املري�س ا�صم الطبيب املعالج ليكون على علم باملو�صوع، فاإذا وافق الطبيب االأول على اال�صت�صارة 

ي�صري االأمر وفق اأ�صول امل�صاورة الطبية بني الزمالء، ويف حالة رف�س املري�س االإف�صاح عن ا�صم طبيبه االأول يعامل كمري�س 

جديد لدى الطبيب الثاين، مع احتفاظ الطبيب الثاين بحقه برف�س معاجلة املري�س اإال اإذا كانت احلالة تتطلب التدخل الفوري.

)انظر امللحق 4 حول الت�صاور الطبي(

ثالث ع�صر:  بو�صع الطبيب املعالج اأن ين�صحب اإذا فر�س عليه طبيب م�صت�صار ال يرغب فيه، وال يرتتب عليه اإي�صاح �صبب رف�صه 

الأحد، وينطبق هذا االأمر على اختيار اجلراح اأو االخت�صا�صي اأو املوؤ�ص�صة العالجية.

فح�ص الطبيب لزميل له وعالجه :- من الالئق اأن ال ميتنع الطبيب طلب زميل له لفح�صه وعالجه اأو لفح�س  ب - 

اأحد اأفراد عائلته )اإال ل�صبب قاهر(، وينبغي عليه اأن ال يتوقع عن ذلك اأجرًا، وله اأن يح�صل من زميله على التكاليف الفعلية 

للمواد واالأجهزة امل�صتخدمة خارج نطاق الفح�س والعالج الطبي املبا�صر اإن رغب بذلك.

ج-  الطبيب واأ�ساتذته:

اأواًل: ياأتي احرتام الطبيب لكل من �صاهم بتعليمه املهنة واأ�صولها واآدابها من اأ�صاتذة الدرا�صات االأولية اأو التخ�ص�صية اأو من 

الذين عمل حتت اإ�صرافهم يف امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات ال�صحية، فهذا االحرتام يجب اأن يتوا�صل منذ دور التلمذة وطيلة فرتة 

ممار�صة الطب.



ثانيًا: ي�صري هذا التكرمي لالأ�صاتذة على اأبنائهم وعوائلهم فيما يخ�س العالج الطبي اأو الن�صائح لالأجيال اجلديدة وخا�صًة اإذا 

اختاروا درا�صة الطب.

د-  الطبيب والزمالء الأقل قدمًا منه:- البد اأن يتناقل االأطباء املعلومات واخلربة جياًل بعد جيل، ولذلك يجب على 

الطبيب اأن ال ياألوا جهدًا يف نقل خربته، وبكل الطرق املمكنة، للذين هم اأحدث منه، �صواء اأكانوا طلبة طب اأم اأطباء مقيمني، 

وغريهم، وبكل الطرق املمكنة، �صواء اأثناء زيارتهم للمر�صى اأم عن طريق الندوات، واملحا�صرات واملوؤمترات والن�صرات 

واملجالت الطبية، اأو تاأليف الكتب، اأو با�صتعمال الطرق املعلوماتية احلديثة، اإن هذا الواجب ي�صمل اأ�صاتذة الطب، وكذلك 

االخت�صا�صيني الذين هم خارج مالك كليات الطب.

�سمان العي�ص الكرمي للطبيب وعائلته: ينبغي اأن ت�صعى نقابة االأطباء بالو�صائل املتاحة بتقدمي االإ�صتاد املايل  هـ-  

للطبيب الذي يتوقف عن مزاولة املهنة، ب�صبب ظروفه ال�صحية، واال�صتمرار بهذا االإجراء بالن�صبة لعائلته بعد وفاته، عند عدم 

وجود مورد مايل يكفيهم للعي�س مب�صتوى يليق بعوائل االأطباء، كلما كان ذلك ممكنًا.

و-        الطبيب واأع�ساء املهن الأخرى وذوو املهن امل�ساعدة:

اأواًل: يجب اأن تكون عالقة الطبيب املهنية باأطباء االأ�صنان وال�صيادلة واخت�صا�صي الفحو�س الت�صخي�صية امل�صاعدة عالقة 

احرتام متبادل ت�صودها املودة واالحرتام والتعاون .

ثانيًا: على الطبيب واجب اللطف والرعاية لذوي املهن امل�صاعدة وللقوابل املرخ�صات وااللتزام بعدم االإ�صاءة اإليهم.

ز- الطبيب ومري�صه ) انظر امللحق رقم 1 (

اأواًل: واجب الطبيب جتاه مري�صه: على الطبيب يف اللحظة التي ُي�صتدعى فيها الأجل العناية مبري�س وقبوله القيام بذلك اأن 

يلتزم ببذل اجلهد يف:-

)1(  توفري خري عناية للمري�س، �صواء مت ذلك �صخ�صيًا اأو باال�صتعانة بزميل اآخر من ذوي الكفاءة.  

)2(  اأن يكون همه االأول املحافظة على حياة املري�س بكافة الو�صائل املتاحة، ومن �صمنها حماوالته تخفيف   

االآالم.   

)3(  اأن يت�صرف دائمًا ب�صورة الئقة جتاه مري�صه، واأن يراعي �صعوره واأحا�صي�صه، ويبدي نحوه كل عطف وتفهم   

واهتمام، وكذلك عليه اأن ي�صمل بهذا االهتمام والعطف ذوي املري�س، ومن يقوم بالعناية به، وذلك بالن�صح    

واالإر�صاد والت�صجيع )امللحق 1 اآداب مهنة الطب(    

على الطبيب يف حالة وجود املري�س يف و�صط عائلي اأو يف اأي و�صط اآخر اأن يهتم مبو�صوع الوقاية مبا يقدمه   )4(  

من اإر�صادات بح�صب الظروف واأن ي�صع املري�س ومن حوله جتاه م�صوؤولياتهم واأن ينقطع عن العناية عند    

احلاجة اإذا مل يلتزموا بتطبيق القواعد ال�صحية والوقائية اإال يف حالة عدم وجود طبيب اآخر يقوم مقامه،    
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وعند ذلك عليه اأن ي�صتمر بواجبه، وله اأن يخرب ال�صلطات ال�صحية الوقائية باحلالة اإذا راأى ذلك.   

على الطبيب اأن ي�صعى اإىل اإحالل اأح�صن العالقات مع مري�صه على اأ�صا�س الثقة واالحرتام، الأن املري�س  )5(  

   يرتاح كثريًا لطبيبه الذي يثق به ويبادله االحرتام، وعلى الطبيب يف نف�س الوقت اأن يتحدد بعالقته املهنية

   فقط مبري�صه خالل فرتة عالجه، واأن ميتنع عن اأي عالقة عاطفية اأو عملية مع املري�س.

ثانيًا: ال�صر الطبي:

نطاق ال�صر الطبي: يقع يف نطاق ال�صر الطبي ما يطلع عليه الطبيب من اأحوال مري�صه ال�صحية وما قد يراه   )1(  

اأو ي�صمعه اأو يفهمه من مري�صه اأثناء ات�صاله املهني به من اأموره واأمور غريه.   

)2(  واجب الطبيب يف املحافظة على هذا ال�صر: على الطبيب اأن ال يف�صي، بدون ر�صا مري�صه، معلومات ح�صل  

   عليها اأثناء عالقاته املهنية به والتي ت�صمل ت�صخي�س املر�س وتاريخ مراجعة املري�س وحتى ا�صمه، اإال يف  

االأحوال التي يتطلبها القانون )راجع التفا�صيل يف حقل القانون ومهنة الطب(.    

ثالثًا: حق املري�س يف اختيار طبيبه: للمري�س احلرية املطلقة يف اختيار طبيبه الذي يعاجله، اإال اإذا كانت املعاجلة يف موؤ�ص�صة 

جمانية، اأو كانت على نفقة �صركة اأو موؤ�ص�صة اأو منظمة ارتبط بها املري�س، فال يكون له اخليار يف مثل هذه الظروف اإال اإذا مت 

االأمر على نفقته اخلا�صة .

رابعًا: حق الطبيب يف تقدمي خدماته ملن يريد:

)1(  للطبيب حق اخليار يف تقدمي خدماته ملن يريد الأ�صباب مهنية اأو اأ�صباب �صخ�صية، اإال يف حالة الطوارئ، اأو  

   حالة ال�صرورة ويف حالة ارتباطه بالعناية مبري�س فاإن عليه اأن ال يهمله اإال اإذا اأعفي من اال�صتمرار بها واأن 

ال ينقطع عن العناية به اإال بعد اإ�صعار منا�صب يت�صع معه للمري�س جمال اختيار من يحل حمله.   

)2(  للطبيب اأن ينقطع عن العناية مبري�س ي�صيء معاملته اإال يف حالة �صرورة اأو حالة خطر على احلياة.  

)3(  يجب اأن ال يقوم الطبيب بخدماته الطبية حتت �صروط ميليها عليه املري�س وتكون �صببًا يف عرقلة حرية   

ت�صرفه املهني وتوؤثر على قراراته وتوؤدي اإىل االإ�صرار بالعناية الطبية وميكن اال�صتف�صار من الطبيب يف مثل    

هذه االأحوال لي�صرح ظروف ما حدث وحما�صبته اإذا ثبت تق�صريه.   

خام�صًا: حق املري�س يف معرفة حقيقة مر�صه: للمري�س احلق يف معرفة مر�صه، وهو االأ�صا�س يف اإحالل التعاون بني الطبيب 

ومري�صه، وي�صتثنى من ذلك املر�س املميت الذي يتجنب فيه الطبيب اإخبار مري�صه به خوفًا من تدهور حالته ال�صحية، فيلجاأ 

عند ذلك اإىل اإخبار اأقرب املقربني اإليه وامل�صوؤولني عنه، اإال اإذا مل يتوفر هوؤالء، وكان املري�س يف حالة نف�صية وعقلية �صليمة 

فيحتم الواجب اإخباره مع االحتياطات املنا�صبة التي تقت�صيها املواقف والظروف، اإذ البد للمري�س من معرفة احلقيقة لكي 

يت�صنى له ت�صفية �صوؤونه وعالقاته احلياتية. ويف مثل هذه املواقف على الطبيب اأن يحذر من الت�صرع يف الوقوع بخطاأ ت�صخي�صي 



اأو اإعطاء اإنذار )ماآل املر�س( ال يتحقق، مما ي�صبب �صدمة كبرية للمري�س وذويه، ويزعزع ثقتهم بطبيبهم، اإىل جانب 

امل�صوؤولية االأدبية.

القانون ومهنة الطب

القانون ومهنة الطب : اأ- 

 )انظر امللحق رقم 3 عن املواد القانونية التي تهم الطبيب والتعليمات الطبية العدلية(

يخ�صع الطبيب الأحكام كافة القوانني املعمول بها ب�صفته مواطنًا اإال اإذا ما ا�صتثني من بع�س هذه االأحكام ر�صميًا، على االأطباء 

احرتام جميع القوانني، واأن يرت�صوا ما فر�صته املهنة من قواعد ونظم �صلوكية، واأن يلتزموا بالتعليمات واالأوامر النقابية.

عقوبة اإف�صاء ال�صر: ب - 

اأواًل: جاءت هذه العقوبة يف املادة )437( من قانون العقوبات، وهي احلب�س مدة ال تزيد على �صنتني اأو غرامة ال تزيد على مائتي 

دينار.

ثانيًا: ال ي�صرتط يف ال�صر اأن ينبه املري�س طبيبه اإىل احلفاظ عليه ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

ثالثًا: ي�صرتط العقاب مبقت�صى املادة )437( توفر ثالثة اأركان:

اإف�صاء االأ�صرار.  -1   

اأن يكون اإف�صاء ال�صر من قبل مْن اوؤمتن عليه .  -2   

توفر الق�صد اجلنائي )اأي تعمد اإف�صاء بدون ر�صا املري�س(  -3   

مربرات اإف�صاء ال�صر الطبي : ج-  

اأواًل: يف التبليغ عن الوالدة.

ثانيًا: يف �صهادة الوفاة.

ثالثًا: يف االأمرا�س العقلية لغر�س االإدخال يف موؤ�ص�صة ا�صت�صفاء.

رابعًا: يف االأمرا�س املهنية )من قبل طبيب املوؤ�ص�صة( 

خام�صًا: االأمرا�س املعدية . 

�صاد�صًا: يف اإ�صابات العمل )من قبل طبيب املوؤ�ص�صة( 
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�صابعًا: يف الوقائع اجلنائية.

ثامنًا: يف وقائع التاأمني على احلياة )من قبل طبيب ال�صركة( 

تا�صعًا: يف تقرير اللياقة للخدمة احلكومية وخدمة العلم.

عا�صرًا: يف تقرير �صحة الطالب يف مدار�صهم.

اأحد ع�صر: يف تقارير اأطباء ال�صركات واملنظمات العمالية.

اثنا ع�صر: الطبابة العدلية وخا�صة التعليمات الطبية املن�صورة يف العدد 2240 من جريدة الوقائع العراقية ال�صادرة بتاريخ 

1977/3/13 )انظر امللحق 3( 

ثالثة ع�صر: يف �صهادة اللياقة للزواج.

اأربعه ع�صر: ال�صهادات الطبية املنظمة بح�صب طلب املري�س.

واجب اإف�صاء ال�صر قانونًا:- اإن ما ن�س عليه القانون حول حماية االأ�صرار املهنية جاء للمحافظة على اآداب مهنة  د-  

الطب، وقد�صية العالقة بني الطبيب ومري�صه، ولكن هذا ال ي�صمل الت�صرت على اجلرمية، اإذ اأن مثل هذا الت�صرت يعد نف�صه جرمية 

وحرب على القانون، وعلى املجتمع، وينبغي على الطبيب حتا�صيه.

االأمور القانونية االأخرى: هـ -  

اأواًل: اأوجب قانون العقوبات اإخبار ال�صلطات يف حوادث الوفاة �صواء كان قتاًل اأو ب�صبق اإ�صرار، اأو �صربًا مف�صيًا اإىل املوت 

وغريها، ويف اأكرث حوادث اجلروح مما يقع حتت نطاق املواد )412،413،416(، ويف جرمية االإجها�س وفق املادتني 

)417،418(، ويف جرائم هتك العر�س وفق املواد )392، 394، 396، 397(، فبح�صب هذه املواد وبح�صب مواد اأخرى كثرية من 

قانون العقوبات ينبغي على الطبيب، �صواء كان موظفًا اأم غري موظف اأن يخرب ال�صلطات عن مثل تلك الوقائع. 

ثانيًا: يعاقب القانون على االإحجام عن االإخبار مبقت�صى املادة 247 من قانون العقوبات باحلب�س اأو بالغرامة.



املالحق

ملحق رقم )1( اآداب  مهنة الطب 

لقد بقيت مهنة الطب حمتفظة بتقاليدها العريقة، وبالتم�صك، اأو على االأقل باالعرتاف مبا ي�صمى باخللق املهني اإىل حد كبري، 

فال يزال الطبيب يلقى اهتمامًا خا�صا يف اأغلب املوؤ�ص�صات ال�صحية، و�صمن اأكرث املجتمعات يف العامل، وهذه نعمة كبرية يتميز 

بها الطبيب عن غريه، وعليه اأن يبذل كل جهد ال�صتمرارها.

اإن االأخالقية الطبية اأو اخللق املهني )medical ethics( هي اأ�صا�س مهنة الطب )medical profession(. ومركز 

هذه االأخالقية يكمن يف تعامل الطبيب مع مر�صاه ومع اأ�صاتذته وزمالئه واملجتمع الذي يعي�س فيه، اإىل جانب علمه ومعرفته 

وتطويرها. وال �صك يف اأن ال�صبب الذي يكمن خلف اهتمامنا باآداب املهنة هو طبيعة م�صوؤولية الطبيب التي تتعلق ب�صحة املري�س 

ومر�صه، وبحياته وموته، اإىل جانب عالقتها ب�صحة املجتمع كله، وتعك�س هذه االأهمية الكتابات الكثرية التي كتبها الرواد 

االأقدمون منذ اآالف ال�صنني وعرب الع�صور اإىل يومنا هذا عن اآداب مهنة الطبيب واأخالقه و�صفاته .. اإىل اآخر ما هناك. لذلك 

راأينا اأن نفرد لهذا املو�صوع حقال خا�صًا ي�صتحقه بكل تاأكيد.

مبري�سه  الطبيب  عالقة  	•
املقابلة الطبية هي احلجر االأ�صا�س يف بناء الثقة بني الطبيب ومري�صه، وجمع املعلومات وحث املري�س على االلتزام، وهذا 

يحتاج اإىل التدريب وممار�صة عملية م�صتمرة، وحماورها االأ�صا�صية:

افتتاح املقابلة، والتعرف على املري�س، وتعريف املري�س بالطبيب.  اأ - 

جمع املعلومات، وفيها ي�صجع املري�س على اإكمال روايته للمر�س. ب - 

الفح�س البدين، على الطبيب اأن يتخذ االإجراءات الالزمة حماية خ�صو�صية املري�س اأثناء الفح�س، وطلب ال�صماح ت - 

  منه عند اإجراء الفح�س لالأجزاء احل�صا�صة من اجل�صم.

من املحبذ اتخاذ القرارات املهمة املوؤثرة، اأو ت�صاور مع املري�س وذويه. ث - 

اإن املحاور ال�صابقة مبجموعاتها ت�صكل و�صيلة لبناء االألفة واملحبة وك�صب ثقة املري�س، لقد اخت�صر احد كبار االأطباء يف الن�صف 

االأول من القرن الع�صرين )carr – saunders 1933( واجبات الطبيب نحو مري�صه كما يلي:

 to( يربح )to reconstruction( اأن يعيد بناء ما تلف )repair( اأن ي�صلح )heal( اأن يلئم )help( اأن ي�صاعد

comfort( وان يعمل بحنو و�صفقة ) to act with compassion ( وتبقى االأ�ص�س يف الواجبات ثابتة مهما تغريت الظروف 
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واالإمكانات . ونالحظ اأن كلمة ال�صفاء )cure( مل تاأت هنا الأن ال�صفاء ال ميكن اأن يتحقق اإال يف القلة من احلاالت املر�صية 

وخا�صة يف االأمرا�س اجلرثومية والتي يوجد عالج نوعي مل�صبباتها، وبع�س اال�صطرابات النف�صية ال�صلوكية. ميكن تلخي�س 

العوامل التي ت�صاعد الطبيب يف ك�صب ثقة مري�صه وجناحه يف مهنته يف روؤو�س االأقالم التالية:- 

اأن يكون م�صتمعًا جيدًا ملري�صه عند �صرده لتاريخ مر�صه، واأن يكون �صدره رحبًا لكل ما يقوله املري�س، الأن كل معلومة   اأ- 

يقولها املري�س لها فائدة كبرية يف الو�صول اإىل ت�صخي�س علته، وعليه اأن ال يقاطع مري�صه اأو ي�صتعجله.  

اأن يدون ما يقوله املري�س يف �صجل اأو بطاقة خا�صة بذلك املري�س، يحتفظ بها الطبيب، وميكن الرجوع اإليها   ب- 

وحتديثها عند زيارات املري�س الالحقة.  

اأن يركز على درا�صة �صخ�صية مري�صه، وخلفيته الثقافية واالجتماعية واملالية، دون اأ�صئلة مبا�صرة اأو اأن يالحظ اأي  ج- 

  عالمات اأو حركات ال اإرادية على املري�س اأثناء �صرده لتاريخ حياته ومر�صه، ويدون ذلك كله.

اأن يكون م�صتعدًا يف حماورة مري�صه وا�صتخال�س املعلومات التي ت�صاعد يف الت�صخي�س باأ�صئلة غري مبا�صرة.  د- 

اأن ال يهمل اجلوانب االأخرى من التاريخ املر�صي وال�صخ�صي، كنوعية عمل املري�س، ووجود اأمرا�س اأخرى )فرط   ه- 

ال�صغط( )وداء ال�صكري(، اأو التاريخ املر�صي العائلي، ووجود حاالت م�صابهة، وعادات املري�س واحلالة الزوجية  

  واالجتماعية.

اأن يقوم بفح�س املري�س فح�صًا �صريريًا �صاماًل، ثم يركز على اجلزء اأو الع�صو اأو اجلهاز امل�صاب ح�صب الت�صخي�س   و- 

االأويل الذي دار بخلده اأثناء اال�صتماع اإىل تاريخ املري�س. واأن يكون رقيقًا ويتجنب كل ما ي�صبب اأملًا للمري�س، واأن   

يعامل املري�س باحل�صنى طيلة فرتة الفح�س.  

اأن ي�صعر فعاًل مب�صوؤولية جتاه مري�صه، ويتفرغ له كليًا، ويركز على النقاط التالية اأثناء تعامله مع مري�صه.  ز- 

اأواًل: اأن يكون هادئًا وواثقًا بنف�صه، وعلمه ليعطي للمري�س االنطباع باأنه باأيٍد اأمينة، في�صعر بالطماأنينة. 

ثانيًا: اأن ي�صرح للمري�س ما يراه من علة باأ�صلوب ب�صيط يفهمه املري�س )ح�صب ثقافته(، واأن ال يخيفه بذكر األفاظ غريبة اأو 

با�صتعمال اأ�صلوب التاأنيب اأو التقريع الإهماله �صحته.

ثالثًا: اأن يكون قادرًا على ت�صخي�س احلالة املر�صية ابتدائيًا على االأقل وح�صب ما يراه.

رابعًا: اأن ي�صف العالج املنا�صب ح�صب ما تتطلبه احلالة، ويعطي مري�صه تعليمات مف�صلة حول ا�صتعمال االأدوية، وان يجتهد 

باأن تتوافق االأدوية باالأعرا�س اجلانبية اإىل اأق�صى حد ممكن. 

خام�صًا: اأن يخفف من �صدة االآالم امل�صاحبة للمر�س بقدر االإمكان.

�صاد�صًا: اأن يعطي املري�س كل التعليمات التي تتعلق باأ�صلوب حياته خالل فرتة العالج والنقاهة وما بعدها، وذلك فيما يتعلق 

بلزوم الراحة، الطعام، وامللب�س، والنظافة، والريا�صة واأية فعاليات حياتية اأخرى ح�صب ما تتطلبه احلالة )مدى احلركات، 



والزيارات، وال�صفر، والعالقات الزوجية، وقيادة املركبات، وت�صغيل االآالت، والذهاب اإىل املدر�صة، واأداء االمتحانات، والدوام يف 

العمل ... اإلخ(، واأن تكون التعليمات واقعية ميكن تطبيقها ومن�صجمة مع الظروف املعي�صية للمري�س.

�صابعًا: اإجراء الفحو�س الطبية امل�صاعدة للت�صخي�س والالزمة فعاًل وبدقة مل�صلحة املري�س واأن يتجنب اإرهاق املري�س ماديًا 

ومعنويًا

ي املري�س يف كل زيارة، ب�صورة رقيقة، ويعطيه االأمل يف ال�صفاء، وموا�صاته عن االأمل، واأن يتفهم  ل فرُيجِّ ثامنًا: اأن ي�صجع ويوؤمِّ

معاناة املري�س، واأن يعمل على اإزالة اأ�صبابها ما اأمكن .

تا�صعًا: اأن ال يرتدد يف ا�صت�صارة زميل له اأكرث خربة منه يف حالة مر�صية، واأن يخرب ذلك الزميل بكل التفا�صيل التي عرفها 

ووجدها اأثناء تعامله مع املري�س، وعليه اأن يت�صرف مبا توجبه اآداب قواعد امل�صورة الطبية بني الزمالء.

عا�صرًا: اأن يكون متمكنًا من اأخبار مري�صه بطبيعة وماآل مر�صه، وما ميكن اأن يحدث له، وما عليه اأن يتحمل، وكل ذلك بطريقة 

ن املري�س من معرفة احلقيقة التي يجب اأن يعرفها )مل�صلحة عالجه( ومن دون اأن يخيفه . لطيفة متكِّ

اأحد ع�صر: اإن من حق املري�س )عند طلبه( اأن يعرف ما هو م�صاب به اإال اإذا كان ذلك ينذر بانتكا�صة للمري�س قد توؤدي اإىل 

عواقب وخيمة، ويف هذه احلالة يجب اإخبار ذوي املري�س اأو اأحد اأفراد عائلته على االأقل لكي يتخذ االإجراءات الالزمة.

للمري�ص:  النف�سية  احلالة  	•
اإن حت�صن حالة املري�س النف�صية هي عامل هام يعتمد عليها حت�صن احلالة املر�صية، و�صفاء املري�س هذا يعتمد على مدى ثقة 

املري�س بطبيبه، وعلى العالقة املتينة ال�صادقة والوثيقة بينهما، ومما ي�صاعد يف ذلك هو اهتمام الطبيب مبا يقوله، وعدم 

اال�صتهانة باأي �صكوى قد تبدو تافهة، اأو عند ظهور اأعرا�س وعالمات ال تبدو من�صجمة مع املر�س ظاهريًا.

بالعتبار: ياأخذها  اأن  الطبيب  على  يجب  خا�سة:  توجيهات  	•
يجب اأن تكون عالقة الطبيب مع ال�صخ�س الذي يعاجله عالقة طبيب مبري�س ب�صورة مطلقة، واأن ال يتاأثر �صخ�صيًا   -1

بعاطفة ما، وبال�صن، وباجلن�س، اأو بالدين، اأو باأي معتقدات خا�صة للمري�س، علمًا بان معرفة كل ذلك ب�صورة منا�صبة قد يكون 

له عالقة بالت�صخي�س والعالج، ولكن يجب اأن ال ت�صتعمل خارج النطاق العلمي الطبي، اإذ اأن ذلك يعترب اإف�صاء لل�صر. 

على الطبيب اأن يحاذر من و�صع نف�صه يف مواقف حمرجة بالتدخل يف حياة املري�س وخا�صة م�صاكله وكيفية حلها.  -2

من حق املري�س تبديل طبيبه مبح�س اإرادته، ولي�س للطبيب احلق يف منعه من ذلك اأو اإجباره على البوح ب�صبب   -3

التبديل، وعليه )اأي الطبيب املعالج االأول( اأن ال يرتدد يف اإعطاء املري�س تقريرًا طبيًا عن حالة املري�س وعالجه، مع التو�صيات 

الالزمة، الأن هدف الطبيب االأ�صا�صي هو منفعة املري�س.

لي�س من حق املري�س اأو ذويه مطالبة الطبيب باإنهاء حياة املري�س، مهما كانت االأ�صباب، وعلى الطبيب اأن ميتنع عن   -4

امل�صاهمة والتورط فيما ي�صمى بقتل الرحمة، اأو برجمة االنتحار يف اأي ظرف من الظروف.
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حفظ ال�صر الذي يخ�س املري�س، هو من �صلب اآداب املهنة، وواجبات الطبيب، وللمري�س حق التاأكيد على هذا. ويبقى   -5

على الطبيب البوح مبا يعترب �صرًا يف حاالت خا�صة جدًا، وللجهات الر�صمية )احلكومية اأو الق�صائية( وب�صورة �صرية اأي�صًا 

)انظر يف مو�صوع ال�صر الطبي يف تعليمات ال�صلوك املهني فيما تقدم(.

واأ�ساتذته:  الطبيب  	•
لقد ت�صمنت كل االأدبيات املن�صورة عن اأ�صول مهنة الطب منذ القدم على وجوب تقدير واحرتام الطبيب الأ�صاتذته، وهذا 

االحرتام يجب اأن يتوا�صل منذ كونه طالبًا وحتى بلوغه اأعلى درجات االخت�صا�س واالأ�صتاذية اأو املنا�صب االإدارية العليا. لذلك 

البد اأن يوؤّكد يف الَق�َصم الطبي الذي يوؤدى عند التخرج على هذه النقطة مهما تغريت الظروف، كما ويجب اأن ي�صمل  هذا الَق�َصم 

رعاية اأبناء االأ�صاتذة وتعليمهم الطب بكل اإخال�س اإذا رغبوا يف ال�صري على خطى اآبائهم ومن ناحية اأخرى ال بد  اأن يتناقل 

االأطباء املعلومات واخلربة جياًل بعد جيل، ولذلك على الطبيب اأن ال ياألوا جهدًا يف اإعطاء خربته وبكل الطرق املمكنة من 

خالل زيارات املر�صى ب�صحبة االأطباء احلديثي التخرج، اأو من خالل املحا�صرات اأو الندوات واملوؤمترات والن�صرات اأو املجالت 

الطبية اأو تاأليف الكتب، اأو با�صتعمال الطرق احلديثة التي ظهرت يف ع�صر املعلوماتية، ك�صبكة املعلومات الدولية )االإنرتنت( 

احلديثة ب�صورة فورية. اإن هذا الواجب ي�صمل االأ�صاتذة احلديثي التخرج . فالطب علم متوا�صل يبداأ مبا انتقل اإلينا من املا�صي 

وما جاء به احلا�صر، وعلى كل طبيب اأن ينقله اإىل اأطباء امل�صتقبل.

ويف كل حال من االأحوال على الطبيب االأقدم اأن يتعامل بروح اأبوية مع االأطباء االأحدث منه، ومينحهم كل ما اكت�صبه من علم 

وخربة اإىل جانب اإر�صادهم اإىل ال�صلوك الطبي ال�صليم واالآداب املهنية الرفيعة، واأن يكون بحق القدوة لكل من يعمل حتت 

اإ�صرافه.

يلتزم الطبيب املقيم اأو االأقدم اأو طالب الدرا�صات العليا بتعليمات اأ�صاتذته، ومن هم اأقدم منه، وعليه اأن يذكر اأن لديه فر�صة 

ثمينة للتعلم من كل زيارة ملري�س هو ب�صحبة اأحد االأ�صاتذة اأو االأطباء االأقدمني، لي�س فقط بكيفية حماورة املري�س واأ�صلوب 

التعامل معهم، واإمنا اأي�صًا يف طريقة اإجرائه للفح�س الطبي ال�صريري، وانتقاء الفحو�س الت�صخي�صية امل�صاعدة واملطلوبة علميًا 

ثم كيفية انتقاء االأدوية والعالجات 

وطلبته:  وزمالوؤه  الطبيب  	•
على االأطباء اأن يكونوا اأ�صرة واحدة ي�صد بع�صهم بع�صًا، وعلى اأن ال يتعدى ذلك االنتقا�س من العناية باملري�س اأو التغا�صي عن 

خطاأ كبري قد يقود اإىل االإ�صرار ب�صحة املري�س، وب�صمعة مهنة الطب: 

ال يجوز للطبيب االنتقا�س من كفاءة زميل له من الناحية املهنية، وال من النواحي االأخالقية، والت�صرفات وال�صمعة  اأ - 

اأمام املري�س اأو ذويه اأثناء تدريباته، اأو الأي جمال اآخر مهما كانت الظروف، فاإذا وجد ماآخذ مهنية وا�صحة وموثقة فعليه 

اإبالغها اإىل نقابة االأطباء ب�صورة �صخ�صية، وب�صرية تامة، لكي يتم تعديل منهج الطبيب املخطئ، ون�صحه اأو حما�صبته،  ح�صب 



ما يقت�صيه نظام النقابة.

على الطبيب اأن يهرع مل�صاعدة زميله يف عالج ذلك الزميل اأو عائلته اأو ذويه دون تردد، ودون اأن يتوقع اأجرًا عن ذلك. ب - 

على الطبيب اأن ال يبخل على زميل له اأو على طالبه بالن�صيحة الأمر علمي اأو مهني اأو اجتماعي )يتعلق بحياة ذلك  ج-  

الطبيب( اإذا طلب ذلك الزميل منه ذلك، واأن يعترب تلك اال�صت�صارة من االأ�صرار التي ال ميكن البوح بها اإال اإذا طلب زميله 

ذلك.

على كل طبيب اأن يتذكر كل كلمة اأو جملة ذكرت يف الق�صم الطبي الذي اأداه عند تخرجه، ويعترب ذلك م�صوؤولية  د-  

�صخمة يحملها طيلة حياته.

ملحق رقم )2( اآداب العمل الطبي اخلا�ص: 

تت�صمن اآداب العمل الطبي اخلا�س مبا يلي:

ال يجوز منح اإجازة ممار�صة املهنة يف العيادة كممار�س عام اإال بعد ا�صتكمال متطلبات االإقامة الدورية )على االأقل   -1

�صنتني يف فرع املمار�صة(. 

ال يجوز اجلمع بني االإقامة يف امل�صت�صفى والعمل يف العيادة اخلا�صة.  -2

يجب اأن تكون م�صاحة الالفتات اخلارجية الدالة على عيادة الطبيب بحدود 2×3 قدم، وميكن زيادتها ب %10   -3

عند و�صعها يف الطابق الثاين ومبقدار 20% عند و�صعها يف الطابق الثالث من العمارة، ويدرج فيها ا�صم الطبيب، ودرجة 

االخت�صا�س، كونه ا�صت�صاريًا وال�صهادات العلمية الرئي�صية التي ح�صل عليها واملعرتف بها من النقابة والبلد املانح لل�صهادة، وال 

تدرج يف الالفتة نوع اخلدمات التي يقوم بها الطبيب يف عيادته، وال العبارات املبهمة، كالتدريب يف امل�صت�صفيات، والتخرج من 

اجلامعات اأو االألقاب التدري�صية.

عدم االكتفاء بكتابة طبيب اخت�صا�صي بل يجب ذكر االخت�صا�س العام والدقيق اإن وجد.  -4

ال يجوز كتابة اأنه اخت�صا�صي يف الالفتة اإال بعد ح�صوله على موافقة النقابة اأو اجلهات املخت�صة االأخرى )اأي اأن   -5

احل�صول على ال�صهادة ال يعترب وحده كافيًا لهذا الغر�س(.

على الطبيب املمار�س اأن يدرج الفرع الذي يحق له اأن ميار�صه، وح�صب القواعد املتبعة، ودون ذكر تفا�صيل اأخرى عن   -6

ممار�صته )انظر تعريف الطبيب املمار�س يف �صفحة التعاريف يف الكتيب(.

ال يجوز تعداد اأو ذكر اأنواع االأجهزة املوجودة يف العيادة على الالفتات اخلارجية، وميكن ذلك يف مكان منا�صب داخل   -7

العيادة وباأحجام �صغرية ال تزيد على 20×30�صم. 

ال يجوز اإجراء اأي فح�س خمتربي اأو �صعاعي اأو باأي جهاز طبي اآخر ما مل يكن ذلك �صروريًا، وال يوؤثر �صلبيًا على   -8

املري�س، على اأن توؤَخذ موافقته على ذلك، ويف حالة ا�صتخدام جهاز ت�صخي�صي من ِقَبل الطبيب املعالج لي�صاعده يف الت�صخي�س 
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فال يتقا�صى عليه اأتعابه.

اأما االأجهزة التي تتطلب تدريبًا خا�صا و�صروطا معينة لن�صبها ) كاأجهزة االأ�صعة وفحو�س وظائف القلب والتنف�س   -9

واأجهزة املختربات اخلا�صة وما �صابه ذلك(، فتحتاج اإىل موافقة خا�صة بعد اإجراء الك�صف واقتناع اجلهات املخت�صة باأهلية 

الطبيب للقيام با�صتعمالها.

الو�صفات الطبية : ينطبق ما جاء يف حمتويات الالفتة من موا�صفات كتابة ا�صم الطبيب على ما ينبغي اأن يكتب يف   -10

الو�صفات الطبية، باالإ�صافة اإىل تاريخ الت�صجيل يف النقابة، وعنوان العيادة، ورقم الهاتف، ويف�صل اأي�صًا ذكر مواعيد الدوام.

املبنى: يجب اأن تكون العيادة وا�صعة اإىل درجة مقبولة وعملية، واأن تتوفر فيها و�صائل الراحة والتدفئة والتكييف،   -11

وغرفة خا�صة لالنتظار، واملرافق ال�صحية النظيفة، والتهوية الالزمة. اإن نظافة العيادة ومظهرها الالئق يعطي �صورة اأكرث 

اإ�صراقا للطبيب وملهنة الطب.

من ال�صروري اأن تتوفر يف كل غرفة للفح�س اللوازم االأ�صا�صية، كمن�صدة الفح�س واآلة ال�صغط وميزان )مقيا�س(   -12

درجة احلرارة وال�صماعة، وما ي�صتعمله الطبيب يف فح�صه العام واخلا�س ملري�صه ح�صب اخت�صا�صه.

ال يجوز للطبيب فح�س اأكرث من 6 مر�صى خالل ال�صاعة الواحدة، حفاظًا على دقة الفح�س والت�صخي�س والعالج،   -13

والإعطاء املري�س وقتًا كافيًا. وتقوم النقابة باإيجاد ال�صبل الكفيلة مبتابعة ذلك.

يجب اإعطاء الوقت الكايف للمري�س لبيان �صكواه، وتاريخ مر�صه، ولالإجابة عن اأ�صئلة الطبيب له بعد ذلك، ثم   -14

لفح�صه ب�صورة منف�صلة ودقيقة، ح�صب حالته املر�صية، دون ت�صرع يف الفح�س، ويف اإعطاء القرار.

بعد انتهاء الفح�س يتوجب على الطبيب اإخبار املري�س وذويه براأيه يف حالته املر�صية باالأ�صلوب املنا�صب.  -15

يف حالة احلاجة اإىل فحو�س ت�صخي�صية م�صاعدة للو�صول اإىل الت�صخي�س ُيخرَب املري�س بذلك، على اأن يحر�س   -16

الطبيب على ح�صر الفحو�س اإىل اأقل حد يتطلبه و�صوله اإىل الت�صخي�س، واأن يتجنب اإدراج الفحو�س الكثرية ب�صورة روتينية، 

وعليه اأن يتذكر دائمًا ما �صيكلف ذلك مري�صه من اأعباء مالية.

اإذا رف�س املري�س اإجراء الفحو�س امل�صاعدة ال�صرورية ميكن للطبيب اأن يقدم و�صفة بالعالج الوقتي، بعد اإي�صاح   -17

ذلك ملري�س، واإحالته اإىل اأحد املراكز ال�صحية التي تقوم بالعالج جمانًا.

عند طلب املري�س نف�صه اأن جترى له فحو�صات عامة، فال مانع من اإجابة رغبته اإال اإذا كان هناك مانع طبي من   -18

اإجراء بع�س تلك الفحو�س.

الطبيب غري م�صوؤول عن امل�صاعفات اجلانبية لالأدوية التي قد تنفع عند بع�س املر�صى اإذا كان ا�صتخدام العالج مبنيا   -19

على اأ�ص�س علمية �صحيحة، ويف حالة كون بع�س امل�صاعفات كثرية ال�صيوع لبع�س االأدوية فعلى الطبيب اإخبار املري�س م�صبقًا عن 

احتمال حدوثها وعن االإجراء الذي يجب اأن يتبع عند حدوث ذلك .



للطبيب احلق يف اإعطاء االأدوية امل�صكنة لالأمل والعقاقري )املنومة( عند ال�صرورة، وباجلرعة الالزمة، ولفرتة معينة   -20

ح�صب نوع العقاقري وطبيعة املر�س.

على الطبيب اأن يتبع ما جاء باملالحق اخلا�صة بتعامل الطبيب مع مري�صه )ملحق رقم 1( وبالت�صاور الطبي )امللحق   -21

4( فيما يتعلق باالأمور اخلا�صة بها.

ال يجوز الأطباء االأ�صعة واملختربات والفحو�س امل�صاعدة االأخرى اإخبار املري�س عن نتائج الفحو�س اأو �صرح ذلك له،   -22

اإمنا يرتك ذلك للطبيب املعالج، وبذلك يتجنبون اإدخال القلق يف نف�س املري�س، اأو اإمكان زعزعة ثقة املري�س  بطبيبه، كما ال 

يجوز لالأطباء املذكورين اآنفًا توجيه املري�س اإىل طبيب معني دون غريه، ولكن يحق لهم ن�صح املري�س اإذا جاء اإليهم مبا�صرة 

وتوجيهه اإىل ما َمْن ميكن اأن يعاجله اإذا طلب هو )اأي املري�س( ذلك.

23-  اإن النتائج املختربية وال�صعاعية والفحو�س االأخرى تعترب من االأمور ال�صرية التي ال يجوز اإعطائها اإال للمري�س 

له ويف ظرف مغلق. وهذه الفحو�س هي ملك املري�س، ولي�س لطبيبه احلق يف االحتفاظ بها. �صخ�صيًا اأو ملن يخوِّ

يتم التن�صيق بني نقابة االأطباء ونقابة ال�صيادلة حول طريقة التعامل مع ال�صيديل اأو الطبيب، و�صرورة امتناع   -24

نًا يف الو�صفة الطبية، ويف هذه احلالة عليه االت�صال بالطبيب  ال�صيديل عن التدخل يف العالج، اإال اإذا اكت�صف ما ظّنه خطاأ بيِّ

وبحث االأمر معه على انفراد، دون اإدخال الريبة يف نف�س املري�س. اإن كلمة عابرة من ال�صيديل اأو »تعليقًا« ي�صدر منه ولو 

بح�صن نية عن بع�س االأدوية املو�صوفة للمري�س، واحتمال ت�صببها اأ�صرار للمر�س، اأو �صوؤااًل من ال�صيديل اإىل املري�س عن 

ال�صبب الذي جعل الطبيب ي�صف العالج له.... كل ذلك ميكن اأن يحدث نتائج �صلبية بالغة يف اخلطورة لدى املري�س اأحيانًا.

للطبيب احلق يف حتديد عدد املر�صى الذي ي�صمح له وقته بفح�صهم، ولي�س للمري�س اإجباره على فح�صه اإال يف   -25

احلاالت التي حتتاج اإىل اإ�صعاف فوري. واإن فح�س الع�صرات من املر�صى يف يوم واحد اأمر غري مقبول علميًا وي�صيء اإىل �صمعة 

مبهنة الطب نف�صها.

 ملحق رقم )3( املواد القانونية ذات الأهمية للطبيب: 

لقد تناول القانون العراقي، يف موا�صع عدة منه، اجلرائم التي يرتكبها املوظف اأو املكلف بخدمة عامة، �صواء كانت عمدية اأو 

ناجتة عن خطئه اجل�صيم، اأو نتيجة الإهماله اأو عدم مراعاته القوانني واالأنظمة اأو اإخالله اإخالاًل ج�صيمًا مبا تفر�صه عليه اأ�صول 

مهنته اأو حرفته اأو وظيفته، ومنهم الطبيب، مبا ملهنته من ات�صال مبا�صر بحياة و�صالمة االإن�صان. وقبل الدخول يف ذلك وبيان 

اجلرائم والعقوبات التي حددها القانون اإزاء ذلك نود اأن نبني ما يلي: 

ف القانون العراقي عقوبة ال�صجن وعقوبة احلب�س، وحدد احلد الفا�صل بينهما ح�صبما ن�صت عليه املادتني 87 و 88 من  لقد عرَّ

ق.ع.ع حيث ورد  يف املادة 87 ق.ع:

ال�صجن: هو اإيداع املحكوم عليه يف اإحدى املن�صاآت العقابية املخ�ص�صة قانونًا  لهذا الغر�س ملدة ع�صرين �صنة، اإن كان موؤبدًا، 
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واملدد املبينة يف احلكم اإن كان موؤقتًا، ومدة ال�صجن املوؤقت اأكرث من خم�س �صنوات اإىل خم�س ع�صر �صنة.

يف حني بينت املادة 88 قانون العقوبات العراقي:

احلب�س: هو اإيداع املحكوم عليه يف اإحدى املن�صات العقابية املخ�ص�صة قانونًا لهذا الغر�س املدة املقررة للحكم ال تقل مدته عن 

ثالث �صهور، وال تزيد على خم�س �صنوات، ونورد يف ما يلي اإيجازًا ببع�س املواد القانونية التي تطرقت اإىل ما ذكرناه اأعاله من 

اجلرائم التي يرتكبها املوظف اأو املكلف بخدمة عامة: 

اأواًل: املادة )247( قانون العقوبات: يعاقب باحلب�س اأو الغرامة كل من كان ملزمًا قانونيًا باإخبار اأحد املكلفني بخدمة عامة عن 

اأمرها اأو اإخباره عن اأمور معلومة له فامتنع ق�صدًا عن االإخبار بالكيفية املطلوبة ويف الوقت الواجب قانونًا، وكل مكلف بخدمة 

عامة منوط به البحث عن اجلرائم اأو �صبطها اأهمل االإخبار عن جرمية ات�صلت بعلمه، وذلك كله ما مل يكن رفع الدعوى معلقًا 

على �صكوى اأو كان اجلاين زوجًا للمكلف باخلدمة العامة، اأو من اأ�صوله اأو فروعه اأو اإخوته اأو َمْن له هوؤالء )املذكرون �صابقًا( 

من االأقارب بحكم امل�صاهرة.

ثانيًا: املادة )255( 1 قانون العقوبات: يعاقب بنف�س عقوبة �صاهد الزور كل َمْن كلف من اإحدى املحاكم اأو اجلهات املذكورة يف 

املادة )251( باأداء اأعمال اخلربة اأو الرتجمة بغري احلقيقة عمدًا باأية طريقة كانت.

ثالثًا: املادة 320 قانون عقوبات:- يعاقب باحلب�س كل موظف اأو مكلف بخدمة عامة امتنع بغري حق عن اأداء عمل من اأعمال 

وظيفته اأو اأخل عمدًا بواجب من واجباتها نتيجة الرجاء اأو التو�صية اأو و�صاطة اأو الأي �صبب اآخر غري م�صروع.

رابعًا: املادة )371( قانون العقوبات: يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �صنة وبغرامة ال تزيد على املائة دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من كان مكلفًا قانونًا اأو اتفاقًا برعاية �صخ�س عاجز ب�صبب �صغر �صنه اأو �صيخوخته، اأو ب�صبب حالته ال�صحية اأو 

النف�صية اأو العقلية فامتنع بدون عذر للقيام بواجبه .

خام�صًا: املادة )393( يعاقب بال�صجن املوؤبد اأو املوؤقت كل من واقع اأنثى بغري ر�صاها اأو الط بذكر اأو اأنثى بغري ر�صاه اأو ر�صاها.

يعترب ظرفًا م�صددًا اإذا وقع الفعل يف اإحدى احلاالت التالية:- 

اإذا كان الفاعل من املوظفني اأو من املكلفني بخدمة عامة اأو من رجال الدين اأو من االأطباء فا�صتغل مركزه اأو مهنته اأو الثقة به.

�صاد�صًا: املادة 411 /2/1 

من قتل �صخ�صًا خطاأ اأو ت�صبب يف قتله من غري عمد باأن كان ذلك نا�صئًا عن اإهمال اأو رعونة اأو عدم انتباه اأو عدم   -1

احتياط اأو عدم مراعاة القوانني واالأنظمة واالأوامر يعاقب باحلب�س والغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني.  

وتكون عقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �صنة وغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار، وال تزيد عن خم�صمائة دينار، اأو باإحدى   - 2

هاتني العقوبتني اإذا وقعت جرمية نتيجة اإخالل اجلاين اإخالاًل ج�صيمًا مبا تفر�صه عليه اأ�صول مهنته اأو فرقته، اأو   



كان حتت تاأثري امل�صكر، اأو املخدر وقت ارتكاب اخلطاأ الذي جنم عنه احلادث اأو نكل وقت احلادث عن م�صاعدة َمْن   

وقعت عليه اجلرمية اأو عن طلب م�صاعدة له متكنه من ذلك.  

ت�صتعني املحاكم بلجنة خمت�صة ِمْن ِقَبل نقابة االأطباء لتقرير طبيعة اخلطاأ الطبي، وحجم م�صوؤولية الطبيب فيه، ونوع   -3

ال�صرر الذي وقع على املري�س.  

�صابعًا: املادة )418( 3/1 قانون العقوبات: 

يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على ع�صر �صنني َمْن اأجه�س عمدًا امراأة بدون ر�صاها.  -1

يعد ظرفا م�صددًا للجاين اإذا كان طبيبا اأو �صيدليًا اأو كيميائيًا اأو قابلة اأو اأحد معاونيهم، وعلى املحكمة اأن تاأمر مبنعه   -2

من مزاولة مهنته اأو عمله مدة ال تزيد على ثالث �صنوات.  

ثامنًا: املادة )498( قانون العقوبات: 

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة اأ�صهر اأو بغرامة ال تزيد على ثالثني دينارًا كل �صاحب مهنة طبية اأو �صحية وجد مبيت 

اأو مب�صاب اإ�صابة ج�صيمة اأثناء قيامه بالك�صف عليه اأو باإ�صعافه عالمات ت�صري اإىل اأن وفاته اأو اإ�صابته نتجت عن جرمية اأو 

توافرت قرائن تدعوه اإىل اال�صتباه يف �صببها، ومل يبلِّغ ال�صلطات املخت�صة بذلك.

تا�صعًا: املادة )437( قانون العقوبات: 

يعاقب باحلب�س ال تزيد على �صتة اأ�صهر وبغرامة مليون دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من علم بحكم وظيفته اأو مهنته اأو 

�صناعته اأو فنه اأو طبيعة عمله ب�صر اأف�صاه يف غري االأحوال امل�صرح بها قانونًا، اأو ا�صتعمله ملنفعة �صخ�س اآخر. ومع ذلك فال 

عقاب اإذا اأذن باإف�صاء ال�صر �صاحُب ال�صاأن فيه اأو كان ال�صر مق�صودًا به االإخبار عن جناية اأو جنحة اأو منع ارتكابها.

عا�صرًا: املادة )444( عا�صرًا قانون العقوبات:  يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات اأو باحلب�س على ال�صرقة التي تقع 

يف اأحد الظروف التالية :-

))عا�صرًا: اإذا ارتكب اأثناء احلرب جناية على اجلرحى، حتى من االأعداء اأو اإذا ا�صتغل اجلاين مر�س املجني عليه يف حالة 

حماية نف�صه اأو ماله اأو ب�صبب حالته ال�صحية اأو النف�صية اأو العقلية((.

املادة 417 /3/1 قانون العقوبات: يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �صنة، وبغرامة  ال تزيد على مائة دينار، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل امراأة اأجه�صت نف�صها عمدًا باأية و�صيلة كانت اأو مكنَّت غريها من ذلك بر�صاها، ويعد ظرفًا م�صددًا للجاين اإذا 

كان طبيبًا اأو �صيدليًا اأو كيميائيًا اأو قابله اأو اأحد معاونيهم.

املادة )353( /2 قانون العقوبات: يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات اأو احلب�س كل من هدم اأو خرب اأو اأتلف اأو 
اأ�صر املن�صاآت ال�صحية الثابتة اأو الوحدات ال�صحية املتنقلة اأو املواد اأو االأدوات املوجودة فيها اأو عطل �صيئًا منها اأو جعلها غري 
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�صاحلة لال�صتعمال.

املادة )393-1( قانون العقوبات: 
يعاقب بال�صجن املوؤبد اأو املوؤقت كل من واقع اأنثى بغري ر�صاها اأو الط بذكر اأو اأنثى.  -1

يعترب ظرفًا م�صددًا اإذا وقع الفعل يف اإحدى احلاالت التالية :   -2

اأ- اإذا كان َمْن وقعت عليه اجلرمية مل يبلغ من العمر ثماين ع�صرة �صنة.  -3

ب- اإذا كان اجلاين من اأقارب املجني عليه اإىل الدرجة الثالثة، اأو كان من املتولني تربيته اأو مالحظته اأو ممن له   

�صلطة عليه اأو كان خادمًا عنده اأو عند اأحد ممن تقدم ذكره.  

ج- اإذا كان الفاعل من املوظفني املكلفني باخلدمة العامة، اأو من رجال الدين، اأو االأطباء، وا�صتغل مركزه ومهنته اأو   

الثقة به.  

د- اإذا �صاهم يف ارتكاب الفعل �صخ�صان اأو اأكرث تعاونوا يف التغلُّب على مقاومة املجني عليه، اأو تعاقبوا على ارتكاب   

الفعل.   

هـ - اإذا اأ�صيب املجني عليه مبر�س تنا�صلي نتيجة ارتكاب الفعل اأو اإذا حملت املجني عليها اأو زالت بكارتها نتيجة   

الفعل   

اإذا اأف�صى الفعل اإىل موت املجني عليها كانت العقوبة ال�صجن املوؤبد.  -4

اإذا كانت املجني عليها بكر فعلى املحكمة اأن حتكم لها بتعوي�س منا�صب.  -5

املادة )394( قانون العقوبات: 
يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات اأو باحلب�س من واقع يف غري حالة زواج اأنثى بر�صاها، اأو الط بذكر اأو   -1

اأنثى بر�صاه، اأو عمره مل يتم الثامنة ع�صرة �صنة، وتكون العقوبة ال�صجن مدة ال تزيد على ع�صر �صنني اإذا كان من   

وقعت عليه اجلرمية دون اخلام�صة ع�صرة �صنة من العمر.  

يعترب ظرفًا م�صددًا اإذا وقع الفعل يف اإحدى احلاالت املن�صو�س عليها يف الفقرة )2( من املادة )393( قانون  -2

  العقوبات.

واإذا كانت املجني عليها بكرًا فعلى املحكمة اأن حتكم لها بتعوي�س منا�صب.  -3

املادة )396( قانون العقوبات: 
يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات، اأو باحلب�س، من اعتدى بالقوة اأو بالتهديد اأو باحليلة اأو باأي وجه اآخر من اأوجه 

عدم الر�صا على عر�س �صخ�س ذكر اأو اأنثى اأو �صرع يف ذلك.



املادة )397( قانون العقوبات: 
يعاقب باحلب�س من اعتدى بغري قوة اأو تهديد اأو حيلة على عر�س �صخ�س ذكرًا اأو اأنثى مل يتم الثامنة ع�صرة من عمره.

املادة )412( 
من اعتدى عمدًا على اآخر باجلرح اأو بال�صرب اأو بالعنف اأو باإعطاء مادة �صارة اأو بارتكاب اأي فعل اآخر خمالف  -1

  للقانون قا�صدًا اإحداث عاهة م�صتدمية يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على خم�س ع�صرة �صنة.

وتتوفر العاهة امل�صتدمية اإذا ن�صاأ عن الفعل قطع اأو انف�صال ع�صو من اأع�صاء اجل�صم اأو برت جزء منه اأو فقد منفعته اأو نق�صها 

اأو جنون اأو عاهة يف العقل اأو تعطل اإحدى احلوا�س تعطياًل كليًا اأو جزئيًا ب�صورة دائمة اأو ت�صويه ج�صيم ال يرجى زواله اأو خطر 

على احلياة. 

وتكون العقوبة ال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات اأو باحلب�س اإذا ن�صاأت عن الفعل عاهة م�صتدمية دون اأن يق�صد  -2

  اجلاين اإحداثها. 

املادة )413( قانون العقوبات: 
من اعتدى على اآخر عمدًا باجلرح اأو بال�صرب اأو بالعنف اأو ارتكاب اأي فعل اآخر خمالف للقانون ف�صبب له اأذى اأو   -1

مر�صًا يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �صنة، وبغرامة ال تزيد على مائة دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.   

وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على ثالث �صنوات والغرامة التي ال تزيد على ثالثمائة دينار اأو باإحدى هاتني   -2

العقوبتني:  

اإذا ن�صاأ عن االعتداء ك�صر عظم.  اأ -    

اإذا ن�صاأ عن االعتداء اأذى اأو مر�س اأعجز املجني عليه عن القيام باأ�صغاله املعتادة مدة تزيد على  ب -    

يومًا. الع�صرين      

وتكون العقوبة احلب�س اإذا حدث االإيذاء با�صتعمال �صالح ناري اأو االآلة معدة لغر�س االإيذاء اأو مادة حارقة اأو اآكلة  -3

�صارة.  

املادة )416( قانون العقوبات:
كل من اأحدث بخطته اأذًى اأو مر�صًا باآخر كان ذلك نا�صئًا عن اإهمال اأو رعونة اأو عدم انتباه اأو عدم احتياط اأو عدم   -1

مراعاة القوانني واالأنظمة واالأوامر يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �صتة اأ�صهر وبغرامة ال تزيد على خم�صني دينار اأو   

باإحدى هاتني العقوبتني.  

وتكون عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �صنتني اإذا ن�صاأ عن اجلرمية عاهة م�صتدمية اأو وقعت نتيجة اإخالل اجلاين   -2

اإخالاًل ج�صيمًا مبا تفر�صه عليه اأ�صول وظيفته اأو مهنته اأو حرفته اأو كان حتت تاأثري م�صكر اأو خمدر وقت ارتكاب   
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اخلطاأ الذي جنم عنه احلادث اأو نكل وقت احلادث عن م�صاعدة َمْن وقعت عليه اجلرمية عن طلب امل�صاعدة له مع   

نه من ذلك اأو اأدى اإىل خطاأ اإىل اإ�صابة ثالثة اأ�صخا�س فاأكرث. متكُّ  

املادة ) 417(: 
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �صنة، وبغرامة ال تزيد على مائة دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل امراأة اأجه�صت   -1

نف�صها عمدًا باأية و�صيلة كانت اأو مكنت غريها من ذلك بر�صاها.  

ويعاقب بالعقوبة ذاتها َمْن اأجه�صها عمدًا بر�صاها، واإذا اأف�صى االإجها�س اأو الو�صيلة التي ا�صتعملت يف اإحداثه اأو مل   -2

يتم االإجها�س اإىل موت املجني عليها فتكون العقوبة ال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات.  

ويعد ظرفًا م�صددًا للجاين اإذا كان طبيبًا اأو �صيدليًا اأو كيميائيًا اأو قابلة اأو اأحد معاونيه.  -3

ويعد ظرفًا ق�صائيًا خمففًا اإجها�س املراأة نف�صها اتقاًء للعار اإذا كانت حملت �صفاحًا، وكذلك االأمر يف هذه احلالة   -4

بالن�صبة ملن اأجه�صها من اأقربائها اإىل الدرجة الثانية.  

املادة ) 418(: 
يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على ع�صر �صنني َمْن اأجه�س عمدًا امراأة بدون ر�صاها.  -1

وتكون العقوبة ال�صجن مدة ال تزيد على خم�صة ع�صرة �صنة اإذا اأف�صى االإجها�س اأو الو�صيلة التي ا�صتعملت يف اإحداثه  -2

  اأو مل يتم االإجها�س اإىل موت املجني عليها .

ويعد ظرفًا م�صددًا للجاين اإذا كان طبيبًا اأو �صيدليًا اأو كيميائيًا اأو قابلة اأو اأحد معاونيهم وعلى املحكمة اأن تاأمر مبنعه   -3

من مزاولة مهنته، اأو عمله مدة ال تزيد على ثالث �صنوات.  

تعليمات طبية عدلية: 
التعليمات الطبية العدلية املن�صورة يف العدد )2340( يف 1973/4/23

مهمة املوؤ�ص�صات ال�صحية الر�صمية: اإن مو�صوع الفحو�س الطبية العدلية وا�صع ومتنوع، منها ما ميكن للطبيب غري   -1

املتخ�ص�س اأن يقوم مبعاجلتها، ومنها املعقد الذي يحتاج اإىل خربة خا�صة، واال�صتعانة بذوي الراأي، وعليه ف�صوف يجد الطبيب 

يف هذه التعليمات اإر�صادًا كافيًا ملا يجب عليه عمله جتاه الوقائع املتنوعة التي يتطلب اإليه فح�صها، و�صت�صاعده على كيفية 

معاجلتها، وان اهتمامه اجلدي والتزامه ال�صري بها وفق ما ورد يف هذه التعليمات لكفيل بعدم وقوعه يف خطاأ قد يكون ذا نتيجة 

غري حممودة توؤثر تاأثريًا �صيئًا يف جمرى التحقيق.

لي�س من ال�صروري اأن تكون هذه التعليمات �صاملة لكافة م�صاكل الوقائع الطبية العدلية التي جتابه الطبيب الفاح�س،   - 2

ل فيها �صوى خطوط عامة تتعلق بتنظيم  اإذ ال ميكن يف احلقيقة ح�صر تفا�صيل هذه املع�صالت يف هذه التعليمات، ولي�س ما �ُصجِّ

ق اإىل ذكر كيفية معاجلتها ُيْرَجع فيها اإىل معهد الطب العديل  العمل الطبي العديل، ويف حالة ن�صوب مع�صالت مل َيَتَطرَّ



يف بغداد، الذي هو املرجع املركزي ملعاجلة خمتلف الق�صايا الطبية العدلية، وتوجيه حلها، وهو على اأمت اال�صتعداد لتقدمي 

امل�صاعدات التي يجابهها الطبيب الفاح�س، والتعاون معه على حل امل�صكالت التي تعرت�س �صري عمله، بغر�س ت�صهيل مهمته وله 

اأن يت�صل باملعهد هاتفيًا اأو برقيًا اأو كتابة يف اأي وقت من االأوقات.

اأ�صلوب معاجلة الوقائع الطبية العدلية: اإن من واجب املوؤ�ص�صات ال�صحية الر�صمية تلبية طلبات ال�صلطات الق�صائية    -3

والتحقيقات املت�صمنة اإجراء الفحو�س الطبية العدلية، كما اأن من واجبها اإخبار ال�صلطات املذكورة عن الوقائع الطبية امل�صتبه 

فيها بكونها جرمية، والتي َتِرُدها دون علم اأيِّ مرجع حتقيقي.

تخ�ص�س كل موؤ�ص�صة �صحية َر�صمية طبيبًا واحدًا على االأقل تناط به الوقائع الطبية العدلية، وطبيبًا اآخر يكون مهيئًا    -4

لفح�س هذه الوقائع فيما اإذا تغيب االأول ل�صبب ما.
الطبيب الفاح�س: يق�صد بالطبيب الفاح�س الطبيب العديل، اأو كل طبيب ر�صمي، يطلب منه معاجلة الوقائع الطبية  5ـ  -  

العدلية، ويكون م�صوؤواًل عما ُيحال اإليه من هذه الوقائع، وملزمًا باتباع الطرق لالأ�صولية يف معاجلتها.
�صرية الفحو�س: اإن طبيب الفح�س م�صوؤول عن �صرية ما يعالج من وقائع وعليه اأن ال ي�صمح الأي �صخ�س باالطالع    -6

عليها وامل�صاركة يف معاجلتها مهما كانت �صفته، با�صتثناء املحقق امل�صوؤول، والذي هو ذو عالقة مبا�صرة بالواقعة، على اأن نذكر 
الطبيب الفاح�س اأن من حقه اال�صتعانة باالأطباء واخلرباء املخت�صني يف خمتلف الفروع، ويف احلاالت التي ُتْعَهد اإليه بغية 

التغلب على م�صكلة تواجهه، على اأن يعلم ال�صلطات التحقيقية اأو الق�صائية بكافة اخلطوات التي اتخذها، ويزودها ب�صورة من 
تقرير الطبيب اخلبري الذي ا�صت�صاره.

على الطبيب الفاح�س اأن ال يف�صح املجال حل�صول ثغرة من اأي نوع يف �صل�صة االأدوار التي تتعاقب من حلظة ا�صتالمه    -7
امل�صاب اأو املادة اجلرمية اأو اجلثة حتى حلظة اإكماله الفح�س، فال يرتك ما ير�صل اإليه يف اأماكن غري ماأمونة قد يعبث بها 

اأ�صخا�س م�صوؤولون، ويكون بعمله هذه قد اأف�صح جمااًل للتالعب بالواقعة، ويكون حينذاك م�صوؤواًل عن النتائج ال�صيئة الناجتة عن 
مثل هذه االأعمال التي تعرقل �صري التحقيق اأو ت�صبب �صياع احلق يف اجلرمية.

كيفية مبا�صرة الفح�س: يبا�صر الطبيب بالفح�س اإثر ا�صتالمه طلبًا من مرجع حتقيقي اأو ق�صائي، وعليه اأن يلم    -8
بظروف الواقعة اإملامًا تامًا قبل اأن يبداأ بالفح�س، وليعلم من حقه اأن ي�صتو�صح ما يرغب يف ا�صتي�صاحه من طالب الفح�س 

ب�صورة مبا�صرة، اأو عن طريقة وعمله، اإذا احتاج اإىل مرجع ر�صمي اآخر يح�صر الطبيب بعد ذلك املواد الالزمة التي يحتاجها 
للقيام بالفح�س واإمتامه على الوجه االأ�صح �صمن حدود االإمكان.

�صرورة التاأكد مما ير�صل للفح�س:-  اإن من اأهم اأدوار الفحو�س الطبية العدلية هو التاأكد  مما ُيْر�َصل اإليه للفح�س،    -9
فعلى الطبيب الفاح�س اأن يثبَّت قبل البدء بالفح�س من هوية ال�صخ�س اأو اجلثة اأو املادة املر�صلة، وذلك ملطابقة املميزات 
ن من �صفات مميزة يف كتاب طلب الفح�س اأو يف ا�صتمارة طلب الت�صريح، ويجب عليه التاأكد من اأن  اخلا�صة بها مع ما ُدوِّ
اإر�صال ما يطلب فح�صه كان ح�صب االأ�صول، ففي حوادث املوت ذات اال�صتباه اجلنائي ويف ووقائع فح�س البكارة واللواطة 

واحَلَبل )احلمل( والعقم والعنة واملتهمني وامل�صابني اإ�صابات ُجْرحية يجب مالحظة َوَرقة الهوية )يف مع�صم اجلثة(، وختم 
ه الطبيب عن هذا كله يف مقدمة تقريره  ال�صاعد، وال�صور الفوتوغرافية، على كتاب طلب الفح�س بالن�صبة لالأحياء، على اأن ينوِّ

الطبي، كما ينبغي عليه التاأكد من �صالمة اأغلفة الرزم من العبث بها، وخلوها من اأي متزق، وباإمكانه رف�س ا�صتالمها اإن مل 
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تكن م�صتوفاة ل�صروط االإر�صال. اأما اإذا اأُوِدَعْت الرزمة ل�صبب ما من دون اأن تتوفر فيها �صروط االإر�صال فينبغي عليه اإحاطة 
غالفها بغالف اآخر ثم ختم هذه الغالف، واإعادة الرزمة اإىل املرجع املخت�س للتاأكد من حمتويات امللف وذلك قبل البدء 

بالفح�س .
10-  الفحو�س الطبية العدلية: ت�صمل الفحو�س الطبية العدلية ما يلي: 

اأواًل: وقائع ال�صروط اليومية ذات االإ�صابات الب�صيطة.  
انيًا: وقائع ال�صرطة اليومية ذات االإ�صابات اخلطرة.  

ثالثًا: وقائع املوت امل�صتبه به – الت�صريح الطبي العديل – وت�صمل فح�س جثث املقبورين   
رابعًا: وقائع االغت�صاب والزنا واللواط واحَلَبل واالإ�صقاط والعنة والعقم .  

خام�صًا: تقدير العمر   
�صاد�صًا: الفحو�س املختربية   

وقائع ال�صرطة اليومية ذات االإ�صابات الب�صيطة: ت�صمل هذه االإ�صابات اجُلْرحية اأو احلرقية والت�صممية على اختالف  اأ - 
اأنواعها، والتي يقوم بفح�صها الطبيب العديل، اأو القائم باأعمال الطبابة العدلية، ثم ي�صجل م�صاهداته املت�صمنة ت�صخي�س نوع 

االإ�صابة واالآلة امل�صببة لها، وزمن ح�صولها، واملدة الالزمة ل�صفائها، وحالة امل�صاب يف ا�صتمارة )التقرير االأويل( بن�صختني، 
ت�صلم اإحداهما اإىل ال�صرطي املرافق للم�صاب بعد تدوين هويته اأو رقمه يف اال�صتمارة ذاتها، ويحتفظ بالن�صخة الثانية منها يف 

املوؤ�ص�صة ال�صحية للرجوع اإليها عند احلاجة.
وقائع ال�صرطة ذات االإ�صابات اخلطرة :- ت�صمل هذه االإ�صابات التي تتطلب طبيعتها اإدخال امل�صاب اإىل امل�صت�صفى  ب - 
لو�صعه حتت امل�صاهدة ملتابعة نتائج االإ�صابة، كما يف اإ�صابات الراأ�س واجلذع التي ال ترتافق اأ�صرارها الداخلية دومًا باأ�صرار 
ظاهرية، لو�صع امل�صاب حتت امل�صاهدة بغية ت�صخي�س اإ�صابته، اأو الإجراء تداخل جراحي، اأو فحو�س طبية �صعاعية، على اأن 

ي�صبق اإدخالهم تدوين ما �صوهد من اأ�صرار ظاهرية، وما لوحظ من عالمات �صريرية يف ا�صتمارة )التقرير االأويل(، واأن ي�صجل 
فيها اإدخال امل�صاب اإىل امل�صت�صفى.

ح-  اإن من واجب الطبيب املعالج اإعالم اجلهات املخت�صة التي اأر�صلت امل�صاب بالتطورات اخلطرية املتعلقة بحالته 
ال�صحية وتدوينها يف ا�صتمارة )التقرير الدوري( الذي يجب اأن ينظم خالل فرتات، ت�صتغرق الواحدة منها االأ�صبوع الواحد، ما 

دام امل�صاب باقيًا يف امل�صت�صفى.
د-  اإن من واجب الطبيب ت�صجيل جميع ما يتخذه من اإجراءات عالجية وجراحية يف ملف امل�صاب، على اأن يحاول ما 
يف و�صعه عدم ت�صويه منطقة االإ�صابة، ويف حالة ا�صطراره اإىل اتخاذ اإجراء ما يف املنطقة امل�صابة اأن ي�صفها ب�صورة دقيقة 

ن ما ي�صاهده فيها من اآثار نتجت عن اإطالق النار من حرق اأو ا�صوداد اأو و�صم بارودي قبل  يف وقائع االإ�صابات النارية، واأن يدوِّ
البدء بالعمل اجلراحي، م�صجال يف الوقت نف�صه طبيعة ما عمله يف ملف امل�صاب. وعلى الطبيب املعالج اال�صتعانة بالفح�س 

ال�صعاعي للتاأكد من حالة العظام، لو للتثبت من وجود مقذوف ناري اأو ج�صم اأجنبي اآخر، ومعرفة �صكله، وتعيني مو�صعه، واإذا 
ما ا�صتخرج مقذوفًا فعليه اأن يحيطه بكمية كافية من القطن، ويغلفه بغية اإر�صاله اإىل املرجع املخت�س مع التقرير الطبي، على 

اأن ي�صجل نتيجة هذا الفح�س الذي ا�صتعان به الطبيب يف ملف امل�صاب يف التقرير الطبي بعد خروج امل�صاب من امل�صت�صفى.
هـ -  اإمتام املعاجلة خارج امل�صت�صفى: عند حت�صن حالة امل�صاب بحيث يت�صح للطبيب املعالج باأن اإ�صابته لي�صت من النوع 

ن الطبيب  الذي توؤدي اإىل حالة تنتهي مب�صاعفات وعواقب دائمة، واأن ال �صرورة لبقائه يف امل�صت�صفى فيخرج منها، ثم يدوِّ



املعالج تقريره يف ا�صتمارة )التقرير النهائي( ذاكرًا فيها تاريخ دخول امل�صاب  اإىل امل�صت�صفى وخروجه منها، ونوع االإجراءات 
العالجية التي اأجريت له، واملدة الالزمة ل�صفائه بعد مغادرته امل�صت�صفى، واإذا ارتاأى اأن هناك �صرورة الإعادة  فح�صه بغية 

التاأكد من عدم ح�صول عجز دائم فعليه اأن ي�صجل ذلك يف التقرير ذاته.
و-  ال�صفاء التام: يقدم الطبيب املعالج تقريره النهائي  ذاكرًا فيه جميع ما �صجله يف ملف امل�صاب من م�صاهدات ذات 

اأهمية  حتقيقية، وما اتخذه من اإجراء، موؤكدًا يف الوقت نف�صه باأن امل�صاب قد اكت�صب ال�صفاء التام. 
اإخراج امل�صاب قبل �صفاءه: ال يجوز اإخراج امل�صاب من امل�صت�صفى يف الوقائع الطبية العدلية  يف حالة وجود �صرورة  ز-  

لبقائه فيها، اإال اإذا اأ�صبح من املمكن، وبدون حمذور، ا�صتمرار املعاجلة خارج املوؤ�ص�صة ال�صحية، ويف حالة رف�س امل�صاب 
)غري املوقوف( اأو ذويه البقاء يف امل�صت�صفى، فعلى الطبيب الفاح�س ا�صتح�صال وثيقة حتريرية منه اأو من ذويه توؤيد ذلك، 

وعلى الطبيب اأن يعلم باأن لي�س من حقه اإجبار مري�س ما على قبول املعاجلة. ويف حالة الرف�س يخرب املرجع املخت�س باأ�صرع 
ن ما �صبق ذلك من اإجراءات طبية  وقت ممكن، على اأن تو�صف حالة امل�صاب الذي كان عليها قبيل خروجه من امل�صت�صفى، ويدوِّ

عالجية يف حالة ح�صولها.
املوت: يخرب الطبيب املعالج يف حالة موت امل�صاب ال�صلطة املخت�صة التي �صبق لها اأن اأر�صلته للفح�س واملعاجلة،  ح-  

على اأن ال مي�س اجلثة ب�صيء، وال ي�صلمها اإىل ذويها وال ي�صدر �صهادة الوفاة، ويكون م�صوؤواًل عن اجلثة حلظة ت�صلمها ِمْن ِقَبل 
ال�صلطة املخت�صة، كما يكون م�صوؤواًل عن ما على اجلثة من األب�صة ومواد، والتي يجب اأن ت�صجل مفرداتها واأو�صافها بادئ االأمر، 

على اأن ت�صلم هذه املواد اإىل ال�صلطة ذاتها، مقابل توقيع باال�صتالم، وللطبيب املعالج اأن ير�صل اجلثة اإىل الطبابة العدلية، مع 
امللفات اخلا�صة بها، واحلاوية على كتاب ال�صلطة املخت�صة واملر�صلة للواقعة، وكافة امل�صاهدات واالإجراءات العالجية ونتائج 

الفحو�س املختربية وال�صعاعية على اختالف اأنواعها، وعلى الطبيب امل�صوؤول يف الطبابة العدلية، اأو َمْن ينوب عنه ا�صتالم اجلثة 
واالحتفاظ بها مع امللفات املر�صلة اإليه حلني تقدمي ا�صتمارة طلب الت�صريح، اأو ا�صتالمه قرارًا ق�صائيًا حتريريًا يت�صمن ت�صليم 

اجلثة اإىل ذويها بدون ت�صريح فيجرى الالزم ح�صب القرار، وباإمكان الطبيب املعالج يف هذه احلالة تزويد ذوي املتوفى ب�صهادة 
وفاة اإذا كان �صبب الوفاة معروفًا لديه.

ط-  الت�صريح الطبي العديل: يقوم االأطباء باإجراء عملية ت�صريح اجلثة بعد ا�صتالمهم طلبًا حتريريًا من م�صدر التحقيق، 
اأو طلبًا ق�صائيًا يقدم على هيئة ا�صتمارة مطبوعة )ا�صتمارة طلب الت�صريح( تر�صل بيد �صرطي اأو اأحد اأفراد التحقيق، ي�صجل 

رقمه اأو ا�صمه يف اال�صتمارة ذاتها، وعلى الطبيب، اأو َمْن ينوب عنه، التوقيع يف احلقل املعد فيها اعرتافًا بت�صلم اجلثة، وما عليها 
من األب�صة، اأو ما معها من مواد ارتاأى طالب الفح�س �صرورة اإر�صالها لعالقتها بالواقعة، مدونًا يف الوقت نف�صه �صفته الوظيفية، 

و�صاعة تاريخ ا�صتالمه للجثة ويحتفظ بن�صخة واحدة من اال�صتمارة، ويعيد االأخرى بيد من اأر�صله املحقق.
ي- ال ي�صح قيام الطبيب املعالج باإجراء ت�صريح طبي عديل جلثة �صخ�س كان حتت معاجلته اأو �صارك يف ذلك اإذ قد يكون 

الطبيب ذا عالقة باأ�صباب الوفاة ويجب اأن حتال الواقعة اإىل املرجع التحقيقي املخت�س ليقرر ما يراه مالئمًا.
�صرورة اإجراء الت�صريح الطبي العديل االأ�صويل: يجب اأن يقوم الطبيب الفاح�س للجثة باإجراء ت�صريح كامل لها  ك-  

وح�صب االأ�صول يف الوقائع التي يطلب منه ت�صريحها لبيان �صبب املوت، ويجب اأن ال يكتفي بالفح�س الظاهري اأو بت�صريح جزئي 
مهما كانت االأ�صرار الظاهرية وا�صحة وتوحي له باأنها اأدت اإىل املوت.

ل-  اأ�صلوب الفح�س الت�صريحي: وعلى الطبيب قبل البدء بالفح�س اأن يلم بالظروف احلادث وتفا�صيله، وله اأن يطلع على 
املحفظة التحقيقية املوجودة لدى املحقق، اإذا اأن هذه االإجراءات ت�صاعده على تركيز اجلهود يف حتري وتدقيق املناطق ذات 
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العالقة، وحت�صري ما يلزم من اأدوات ومواد لقيامه مبهمته.
ن الطبيب العالمات املوتية )الرمية( ودرجة ظهورها وموا�صعها، واالأو�صاف املميزة للجثة، وو�صف ما عليها من  م-  يدوِّ

مالب�س، مدونًا مفرداتها وما فيها من اأ�صرار اأو مواد غريبة .
ن ما فيها من اأ�صرار اأو اآفات مر�صية، ومتالأ فراغات ا�صتمارة الت�صريح الطبي العديل  تفح�س اجلثة ظاهريًا، وتدوَّ ن-  

ن عبارات �صريحة كاأن ي�صف الع�صو بتعبري )�صامل اأو طبيعي اأو  مبا ي�صاهده الطبيب امل�صرح اأثناء الفح�س، وعليه اأن يدوِّ
ال �صيء غري اعتيادي فيه( وما اإىل ذلك من تعابري مفهومة، وان ال يكتفي بو�صع عالمة اأو اإ�صارة يف الفراغات املوجودة 

اإزاء االأح�صاء اجل�صيمة، ويف حالة ن�صيانه اإر�صال مناذج ح�صوية اأو غريها بغية اإجراء الفح�س الن�صيجي اأو البكرتيولوجي اأو 
ن نتائج الفح�س املذكورة  الكيميائي للتاأكد من ت�صخي�س �صبب املوت اأن يتبع االأ�صول املقررة يف هذه احلاالت، على اأن يدوِّ

يف احلقل املعّد لها يف حقل اال�صتمارة، وينهي تقريره با�صتننتاج �صريح ي�صتند على ما �صاهده اأو ما ح�صل عليه من فحو�س 
خمتربية مبينًا ال�صبب املبا�صر اأو الغري مبا�صر للموت.

ح اأن ي�صع اإ�صارات اأو عالمات يف املخطط اجل�صمي امللحق با�صتمارة التقرير الت�صريحي الطبي  �س-  على الطبيب امل�صرِّ
العديل املمثل للمنظر االأمامي واخللفي ملناطق اجل�صم على موا�صع االإ�صابات يف الوقائع احلا�صلة باآلة نارية اأو قاطعه اأو را�صه 

قاطعه.
ع-  فح�س جثث املقبورين: يجب اأن ال يتبادر اإىل الذهن باأن مرور الزمن على الدفن يوؤدي اإىل انعدام الفائدة من اإجراء 

عملية فتح القرب وت�صريح اجلثة املقبورة، اأو فح�س بقاياها، اإذ الواقع قد اأظهر م�صاهدات طبية عدلية كان لها فائدة حتقيقية 
عظيمة اإثر فح�س جثث مقبورة ملدة اأ�صهر اأو ل�صنني عديدة.

ف- يجب اأن تتم عملية فتح القرب بناء على طلب حتريري من مرجع ق�صائي، وبح�صوره، اأو من ينتدبه من املحققني املخت�صني.
يتم فح�س اجلثث يف املقربة، وللطبيب اأن يطلب نقلها اإىل املوؤ�ص�صة التي ي�صتغل فيها، اأو اأي حمل اآخر منا�صب اإذ  �س-  

ارتاأى له ذلك.
اأ�صلوب الفح�س: على الطبيب قبل البدء بالفح�س اأن يلم بظروف احلادث وتفا�صيله ... الخ كما مر ذلك يف اأ�صلوب  ق-  

الفح�س الت�صريحي للجثث غري املقبورة.
يهتم الطبيب بفح�س اجلثة، اأو ما تبقى منها متحريًا اآثار ال�صدة، وباحثًا عن االآفات املر�صية، ويف وقائع االأ�صياء  ر-  

بالت�صمم، وير�صل االأح�صاء ح�صب االأ�صول املتبعة، اإذا كانت حمتفظة بهيئتها االعتيادية، وان كان التف�صخ متقدمًا فياأخذ كمية 
ال تقل عن الكيلو الواحد من املواد املنحلة املوجودة يف االأجواف، ويف حاالت اال�صتباه بالت�صمم اإثر تناول �صموم معدنية توؤخذ 

مناذج من ال�صعر واالأظافر ونهايات العظام الطويلة، وباالإ�صافة لهذا ياأخذ الطبيب مناذج من الرتبة الواقعة فوق وحتت اجلثة، 
كذلك من الرتبة القريبة من مو�صع الدفن، والتي تظهر للعيان باأنها مل تتلوث مبا انحل من اجلثة، وذلك للتاأكد من خلو الرتبة 

من مواد �صامة.
�س-  ينبغي على الطبيب اأن يفح�س العظام بدقة بعد جتريدها مما عليها من اأن�صجة رخوة، ملالحظة اآثار ال�صدة فيها، مبا 

يف ذلك العظم الالمي، الأن هذه املواد تعترب عنا�صر مقاومة للتف�صخ، وحتتفظ باالآثار املحدثة فيها �صنني طويلة. يدّون الطبيب 
م التقرير  ع على ورقة الك�صف مع َمْن ا�صرتك معه من هيئة التحقيق، ثم يقدِّ راأيًا متهيديًا عن �صبب املوت اإن كان وا�صحًا، ويوقِّ

الت�صريحي فيما بعد مت�صمنًا النقاط ال�صرورية اخلا�صة بكيفية التعرف على اجلثة، وت�صخي�صها، وو�صف املميزات اخلا�صة بها، 
كما ينبغي ت�صجيل مظاهر التغريات املوتية امل�صاهدة يف اجلثة. 

�صهادة الوفاة: يزود الطبيب الفاح�س بعد االنتهاء من عملية ت�صريح اجلثة ذوي املتويف ب�صهادة الوفاة التي �صممتها   ت - 
وزارة ال�صحة، بعد اإمالء احلقول املخ�ص�صة للوقائع الطبية العدلية، مثبتًا فيها �صبب املوت ويف حالة احتياجه اإىل فحو�س 

اأخرى للو�صول اإىل ت�صخي�س �صبب املوت يكتب عبارة )موت م�صتبه فيه، وقد اأجري الالزم( يف احلقل املعد لبيان �صبب املوت، 



ثم يثبت �صبب املوت بعد ظهور نتائج الفح�س، ويخرب الطبيب امل�صرح ال�صلطة ال�صحية املخت�صة. واإذا تعذر على الطبيب 
ت�صخي�س �صبب املوت نهائيًا، لتقدم التف�صخ مثاًل، فتكتب عبارة )موت مل ي�صخ�س �صببه(، ويحتفظ م�صدر �صهادة الوفاة 

بن�صخه منها يف املوؤ�ص�صة ال�صحية للرجوع اإليها عند احلاجة.
ث -  �صجل املوتى: ت�صجل املعلومات اخلا�صة بهوية املتوفى، واملدونة يف ا�صتمارة طلب الت�صريح، يف ال�صجل اخلا�س بوقائع 
ن �صاعة وتاريخ اال�صتالم، وهوية م�صلم وم�صتلم اجلثة، ثم  املوت الطبي العديل، مبجرد ا�صتالم اجلثة برفقتها اال�صتمارة، فتدوَّ

متال بقية حقول ال�صجل بعد االنتهاء من عملية الت�صريح، حيث ت�صلم �صهادة الوفاة واجلثة واملالب�س التي كانت عليها اإىل ذويها، 
بعد التوقيع يف اال�صتالم يف احلقل املعد لهذا الغر�س يف �صجل املوتى، وتدون اأي�صًا هوية امل�صلم وامل�صتلم )ال ت�صلم مالب�س 

املتوفى يف حالة احتوائها على اأ�صرار ناجمة عن �صنع �صالح ناري اأو اآلة قاطعة اأو را�صة، بل تعاد �صفحة التقرير الت�صريحي 
مغلفة وخمتومة.

خ-  الوقائع اجلن�صية: يبا�صر الطبيب امل�صوؤول الفح�س االبتدائي يف الوقائع اجلن�صية، بعد التاأكد من اأن اإر�صال طلب 
الفح�س من قبل ال�صلطة التحقيقية اأو الق�صائية كان ح�صب االأ�صول )ختم مع�صم، اإل�صاق ت�صوير على كتاب طلب الفح�س، 

3 �صور اإ�صافية ... الخ( ثم ي�صجل م�صاهداته يف تقريره، على اأن ياأخذ يف الوقت نف�صه مناذج من املهبل اأو ال�صرج تبعًا لنوع 
الفح�س املطلوب، ومن التلوثات التي ي�صهدها جوار هذه االأع�صاء، والتي يعتقد بوجود عالقة بينها وبني الفعل اجلن�صي، ثم 
يحيل الكل اإىل مركز املحافظة، حيث يتم الفح�س من قبل اللجان الطبية، وي�صتثنى من هذا االإجراء حمافظة بغداد، حيث 
حتال اأمثال هذه الوقائع اإىل معهد الطب العديل الأجل البت فيها ب�صورة فنية، اإال اإذا ارتاأت ال�صلطة الق�صائية اأو التحقيقية 

االكتفاء براأي طبيب اأو جلنة دون ما حاجة اإىل راأي فني اأ�صويل.
الفحو�س املختربية: ت�صمل هذه الفحو�س النماذج التي ي�صطر الطبيب الفاح�س اإىل اأخذها اأثناء معاجلته للواقعة  �س-  
الطبية العدلية، الإجراء فحو�س عليها كاأخذه مناذج من الفتحات الطبيعية )اأنف، اأذن، فم، اإحليل، فرج، �صرج( اأو من الدم 

والبول وغ�صيل املعدة واالألب�صة )تر�صل قطع املالب�س بكاملها دون ق�س اجلزء امللوث منها(، كما ت�صمل هذه ما ي�صتخرجه 
الطبيب من امل�صابني اأو اجلثث من اأج�صام اأجنبية، كاملقذوف الناري مثاًل. ينبغي على الطبيب اتخاذ ما يلزم دون تلف 

النموذج اأو تف�صخه، فيجفف ما يحتاج اإىل جتفيف )كالنماذج املو�صوعة على �صرائح زجاجية اأو االألب�صة املبتلة( اإذ اأن اإر�صالها 
بحالها يوؤدي اإىل تعفن التلوثات، ويجب عليه حفظ النموذج يف حملول حافظ، اأو يف الكحول املطلق، تبعًا لنوع الفح�س )مناذج 

ح�صوية( على اأن تغلف جميعها ب�صورة حمكمة، وتختم بال�صمع وباخلتم الر�صمي، بحيث ال ميكن مل�س النماذج اأو التالعب 
بها، على اأن ينوه عن كيفية التغليف واخلتم يف كتاب االإر�صال لكي يتمكن امل�صتلم من التاأكد من �صالمة املغلف دون ح�صول اأي 

تالعب فيه.
يجب اأن يرفق كل طلب فح�س خمتربي بكتاب يت�صمن اإي�صاحًا منا�صبًا عن م�صدر النموذج، ونوع الفح�س املطلوب،  غ-  

ه عن زمن وتاريخ طلب امل�صدر التحقيقي الق�صائي املوجه  وطبيعة املادة احلافظة، وجممل الظروف املحيطة بالواقعة واأن ينوِّ
اإليه.

تر�صل النماذج من قبل الطبيب الفاح�س اإىل املختربات املخت�صة ب�صورة مبا�صرة ويجب اإعالم اجلهة الطالبة  ظ-  
فح�س هذا االإجراء، بغية ت�صهيل مهمة الطبيب الفاح�س. وتدون فيما يلي خمتلف الفحو�س املختربية، مع ذكر املعاهد 

املخت�صة بفح�صها، علمًا باأن من ال�صروري اإل�صاق ُل�صاَقة على ظاهر كل مغلف يحوي مناذج خمتربية، يكتب فيها عنوان 
املعهد، ونوع النموذج، وم�صدر التحقيق، ورقم وتاريخ كتاب طلب الفح�س اخلا�س بالنموذج.

معهد الطب العديل: تتم فيه جميع الفحو�س اخلا�صة بتحري الدم واملني وال�صعر والعظام والقطع الن�صجية ال�صغرية  اأ-  
بغية التاأكد من كونها ب�صرية املن�صاأ، ومناذج البول الإثبات حالة احلبل.
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املعهد البكرتيولوجي: تر�صل اإليه النماذج املاأخوذة على �صرائح زجاجية لتحري اجلراثيم وبقايا املواد الطعامية   ب-  
للتاأكد من وجود جراثيم م�صببة للت�صمم الطعامي، كما ير�صل اإليه منوذج الدم الإجراء التفاعل اخلا�س بال�صفل�س، والبول الإثبات 

حالة احلبل.
املعهد الباثولوجي: تر�صل اإليه النماذج احل�صوية لفح�صها جمهريًا على اأن يتبع الطبيب الطريقة التالية:  ج-  

اأواًل: يتم اقتطاع النماذج احل�صوية وحفظها يف القنينة املعدة لها باإ�صراف الطبيب الفاح�س.   
ثانيًا: يحفظ النموذج بكمية منا�صبة من حملول الفورمالني املخفف بن�صبة 10% )جزء واحد من حملول الفورمالني   

املركز بن�صبة 40% مع 3 اأجزاء من املاء املقطر(، وينبغي اأن يغمر املحلول النموذج.  
ثالثًا: ت�صتعمل قناين ذات فتحات وا�صعة بحيث ي�صهل اإدخال واإخراج النموذج.  

رابعًا: يخت�س املعهد بتحري ال�صكر، وتثبيت كميته يف الدم ويف البول.  
 د –  املعهد الكيميائي: يخت�س املعهد بفح�س االأح�صاء والدم والبول وغري ذلك من املواد بق�صد حتري ال�صموم منها، 
ع�صوية كانت كاملورفني، اأو غري ع�صوية كالزرنيخ والزئبق .. الخ، كما يقوم بتحري غاز اأول اأوك�صيد الكربون )غاز الفحم( 

والكحول يف الدم وبيان الن�صبة املئوية لهما.
هـ -  تر�صل جميع االأح�صاء بعد و�صعها يف قناين زجاجية نظيفة، ثم ي�صاف اإليها كمية كافية من الكحول املطلق، بحيث 

تغمر النموذج، ويوؤخذ منوذج من الكحول امل�صتعمل حلفظ االأح�صاء ويو�صع يف اأنبوب اختبار، وير�صل مع االأح�صاء لفح�صه 
والتاأكد من خلو املادة احلافظة من اأية مواد �صامة، على اأن ال ي�صتعمل الكحول يف حوادث الت�صمم الف�صفوري واملواد املخدرة 

الطيارة واملواد الهيدرو كاربونية، وميكن اإ�صافة املحلول امللحي الفيزيولوجي يف حالة االأح�صاء يف مثل هذه الوقائع.
و–   يرفق طلب الفح�س ال�صمي بن�صخه من امل�صاهدة الت�صريحية، مع ما ميكن احل�صول عليه من املعلومات املدونة من 

قبل املحقق يف احلقول املعدة يف ا�صتمارة طلب الت�صريح )ا�صتمارة وقائع اال�صتباه بالت�صمم( وجميع ما يح�صل عليه الطبيب من 
اجلهة املخت�صة من معلومات تتعلق بظروف الوفاة، على اأن يرفق الطبيب تقريره الت�صريحي ب�صورة طبق االأ�صل من التقرير 

اخلا�س بالفح�س ال�صمي الوارد اإليه.
يخت�س املعهد اأي�صًا بفح�س منطقة مدخل االإ�صابة النارية يف اجل�صم ويف املالب�س، بحثًا عن اآثار البارود فيها، وبيان  ز-  

نوعه، على اأن ال ت�صاف اأية مادة حافظة على القطع الن�صجية، واأن يوؤمن و�صولها بال�صرعة املمكنة، وقبل تف�صخها. اإذا تعذر 
اإر�صال مادة ما اإىل املعهد الكيمياوي، كاأن يكون التلوث على حائط، اأو على ج�صم غري قابل للنقل، فتنقل التلوثات التي ي�صتبه 
بها بكونها بارودية املن�صاأ، وذلك بو�صع قطعة مبلله من املاء املقطر على �صا�س نظيف على التلوث مدة كافية اإىل اأن تنقل اآثار 

التلوث يف ال�صا�س، وتظهر فيها بو�صوح، ثم يجفف ال�صا�س وير�صل اإىل املعهد الكيمياوي مغلقًا وخمتومًا، ح�صب االأ�صول، وينبغي 
على الطبيب اأن ير�صل يف هذه احلالة مناذج من ال�صا�س واملاء املقطر امل�صتعمَلنْي ب�صحبة كتاب طلب الفح�س، بغية التاأكد من 

عدم وجود اأي تفاعل م�صابه قد يظهر خمتربيًا فيهما.
مديرية �صرطة التحريات الفنية: تعاد املقذوفات وظروف العتاد املعثور عليها من قبل الطبيب الفاح�س مع التقرير  ح-  

الطبي العديل، اإىل مقدم طلب الفح�س، )وحتاط كل قطعه بكمية منا�صبة من القطن الناعم قبل التغليف واخلتم(، كما 
اأن باإمكان الطبيب الفاح�س اإر�صال مثل هذه املواد اإىل مديرية �صرطة التحريات الفنية ب�صورة مبا�صرة، ملعرفة نوع العتاد، 

وبيان العيار، على اأن تدرج نتيجة الفح�س يف هذه احلالة يف التقرير الطبي العديل اخلا�س بالواقعة، وينبغي االهتمام الكلي 
باملقذوف الناري، اأو الظرف، واحليلولة دون اإحداث اأي خد�س اأو ت�صويه فيهما، ويف حالة ح�صول مثل هذا ال�صرر يثبت يف كتاب 

طلب الفح�س، ليحاط اخلبري باالأ�صلحة علمًا باملو�صوع قبل اإجراء الفح�س املطلوب .
فح�س االألب�صة: االألب�صة اأهميتها اخلا�صة يف وقائع االإ�صابات النارية واحلرقية واالأفعال اجلن�صية، ال�صّيما فيما  ط –  

يتعلق بالتحري عن التلوثات البارودية، واملواد القابلة لال�صتعال، والدموية، واملنوية، وينبغي اأن تعني من قبل الطبيب الفاح�س 



موا�صعها وطرز انت�صارها، واأن يعتني باالحتفاظ فيها جافًة يف مكان ال متتد فيه اإليها اأيدي العابثني )جتفف اأن كانت رطبة يف 
الف�صاء ودون ا�صتعمال اأية وا�صطة اأخرى، كالنار، لغر�س التجفيف(، تر�صل املالب�س املراد فح�صها خمتربيًا، ح�صب االأ�صلوب 

املدون يف حقل الفحو�س املختربية، وكاملة، دون اأن ت�صتاأ�صل من االأجزاء امللوثة واأن ال حتاط املنطقة امللوثة املراد فح�صها 
باحلرب اأو باأية مادة �صباغية يق�صد و�صمها، بل يكتفي بتثبيت ورقة اأو قطعة قما�صية على مو�صع التلوث، اأو حذائه للمر�صل، ولن 

يكتب فيها النقاط املطلوبة، واإي�صاحها من قبله للفاح�س املختربي.

عامة:  مالحظات  	•
اإحالة الوقائع الطبية العدلية من منطقة اإىل اأخرى: ال ت�صح اإحالة اأية واقعة طبية عدلية من حمافظة اإىل اأخرى  اأ - 

اإال اإذا قررت ال�صلطة التحقيقية اأو الق�صائية املخت�صة اإحالة الق�صية الأ�صباب ارتاأتها اإذ من واجب الطبيب اأن يقوم بتلبية 
طلب الفح�س، واأن ي�صجل م�صاهداته وياأخذ ما ين�صبه من مناذج بغية اإجراء فحو�س خمتربية عليها اإال ما كان ال يدخل �صمن 

اخت�صا�صه، فيحيل الواقعة حينذاك اإىل مركز املحافظة. 
ليتذكر الطبيب دومًا اأن اإحالة اأية واقعة طبية عدلية من حمل اإىل اآخر قد ت�صبب حماذير جمة، ال�صيما اإذا ا�صتغرق  ب - 

ذلك وقتًا كافيًا لزوال معامل تلك الواقعة، اأو عند حلول  التف�صخ يف اجلثة، االأمر الذي يوؤثر تاأثريًا �صيئا يف املظاهر اجلرمية، اأو 
االآفات املر�صية وبذا تنعدم الفائدة من الفح�س، ويلحق �صررًا بليغًا بالتحقيق.

يحاول الطبيب الفاح�س جهد االإمكان معاجلة الواقعة، وحل املع�صالت التي تواجهه، بعد مبا�صرته الفح�س  ج –  
االأ�صويل، وت�صجيله كافة م�صاهداته، وعندما توجهه اأية �صعوبة خالل الفح�س، اأو بعد ذلك، فيت�صل فورًا مبرجعه االأعلى يف 
مركز املحافظة �صارحًا موا�صع ال�صعوبة يف الواقعة وقد ي�صبح حل الق�صية ي�صريًا اأثر اإر�صاده، واأن ي�صار عليه باإر�صالها اإىل 

مركز املحافظة، اأو االت�صال باملعهد الطبي العديل مبا�صرة اإن احتيج اإىل ذلك.
لة يف مراكز املحافظات يفح�س الوقائع الطبية العدلية )با�صتثناء حمافظة  اللجان الطبية: تقوم اللجان الطبية امل�صكَّ د-  

بغداد( التي حتال اإليها من قبل اأطباء املوؤ�ص�صات ال�صحية يف املحافظة، ح�صب هذه التعليمات، اأو ب�صبب ال�صعوبات التي 
يجابهها هوؤالء االأطباء التي حتال اإليهم من قبل ال�صلطات التحقيقية اأو الق�صائية، ويف حال جمابهة هذه اللجان �صعوبة ما 

يف الوقائع التي تعاجلها، عليها اأن تت�صل مبركز املحافظة اأو مبعهد الطب العديل مبا�صرة، بغر�س اال�صت�صارة يف االأمر، حيث 
ميكن التغلب على املع�صالت الطبية العدلية اإثر ذلك، اأو اأن ُيْطَلب اإليها اإحالة الواقعة اإىل معهد الطب العديل اأو اإر�صال مناذج 
معينة منها، ويف هذه احلالة ينبغي اأن يرفق الطلب بجميع املعلومات املتي�صرة لدى اللجنة حول ظروف الق�صية، مع �صورة من 

اأ�صل الطلب املقدم للفح�س، وامل�صاهدات الطبية التي �صجلت اأثناء الفح�س، ونوع امل�صكلة الطبية التي جابهتها، وعليها اأن ت�صع 
اأ�صئلة وا�صحة لكي يجيب عنها املعهد، وتعلم اجلهة طالبة الفح�س بهذا االإجراء.

الوقائع امل�صتبه فيها، والتي ال تعلم ال�صلطات التحقيقية عنها �صيئًا: ت�صمل هذه الوقائع املنوه عنها فيما يلي، والتي  هـ -  
ترد اإىل املوؤ�ص�صات ال�صحية الر�صمية واالأهلية دون اأن ترفق بطلب فح�س من مرجع حتقيقي، وعلى الطبيب اأن يقوم باإ�صعاف 
امل�صاب ثم يخرب بال�صرعة املمكنة ال�صلطة التحقيقية املخت�صة، كي تتخذ ما تراه منا�صبًا الأجل التاأكد من حقيقة هذه الوقائع 

وحتديد امل�صوؤولية فيها، وعلى الطبيب الفاح�س لهذه الوقائع، اأن يجيب عن االأ�صئلة اال�صتي�صاحية املتعلقة بطبيعة االإ�صابة، 
ومدى خطورتها، واالآلة املحدثة لها.

اأواًل: خمتلف وقائع االإ�صابات اجلرحية )نارية، قاطعة، را�صة قاطعة(  
ثانيًا: خمتلف وقائع االإ�صابات احلرقية )نارية، �صلقية، �صمطية، كيميائية، كهربائية(  

ثالثًا: خمتلف الوقائع االختناقية.  
رابعًا: خمتلف الوقائع الت�صممية.   
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خام�صًا: الوقائع اجلراحية االعتيادية التي تنتهي مبوت غري متوقع خالل االأربعة والع�صرين �صاعة االأوىل والتي يحتمل   
اأن يكون للمخدر اأو جراح عالقة ب�صبب املوت.  

�صاد�صًا: وقائع املوت التي مل يتمكن الطبيب املعالج ت�صخي�س �صبب وفاة ال�صخ�س الذي كان حتت معاجلته.  
�صابعًا: الوقائع التي ت�صرح يف املعاهد البيولوجية اأو املوؤ�ص�صات ال�صحية الر�صمية واالأهلية لغاية علمية، فيكت�صف   

امل�صرح اأثناء ت�صريحه اجلثة مظاهر ي�صتبه يف اأن تكون ذات من�صاأ غري طبيعي، وال عالقة لها باالأ�صباب التي من اأجلها   
�صرحت اجلثة   

ثامنًا: وقائع االأفعال اجلن�صية )االغت�صاب، الزنا، اللواط(  
تا�صعًا: االإ�صقاط والنزف الرحمي واملظاهر االأخرى التي ت�صاهد يف االأع�صاء التنا�صلية والناجتة عن اأ�صباب غري   

طبيعية .  

العدلية:  الطبية  التقارير  	•
على الطبيب ا�صتعمال اال�صتمارات اخلا�صة بالوقائع الطبية العدلية، وان ميالأ كافة حقولها ح�صب االأ�صول. وفيما يلي �صرح اأهم 
النقاط التي يجب اأن يلتزم بها الطبيب الفاح�س، ويف حالة عدم توفرها فباإمكانه اال�صتعا�صة عنها بورق اعتيادي، على اأن يتبع 

نف�س االأ�صلوب املدرج يف اال�صتمارة.
اأواًل: تو�صف كافة االأ�صرار اجل�صيمة الظاهرية ب�صورة دقيقة، وي�صمل الو�صف قيا�صاتها، وتثبت موا�صعها )تو�صف   
ن مدى غورها، ويف الوقائع الت�صريحية تثبيت االأ�صرار، يف الوقائع اخلا�صة بها اأ�صرار كل منطقة على حدة(، وُيَدوَّ  

   يف  املخطط االأمامي واخللفي بج�صم االإن�صان، واملرفق با�صتمارة التقرير الت�صريحي الطبي العديل 
ثانيًا: يعني الطبيب الفاح�س االآلة املت�صببة لالإ�صابات جهد اإمكانه، ويبني �صبب املوت املبا�صر، ويف حالة م�صاهدته   

الآفة مر�صية جنمت عن م�صاعفات اأو مل تنجم عن م�صاعفات ينبغي عليه اأن يبني عالقتها ب�صبب املوت   
ثالثًا: اإذا تعدد نوع االإ�صابات اجل�صيمة )نارية وقاطعة( مثاًل فعلى الطبيب اأن ي�صجل يف تقريره فيما اإذا اأمكن وقوع   

املوت ب�صبب التخريبات التي اأحدثها نوع واحد من االإ�صابة.  
رابعًا: ال يجوز بتاتًا حك اأو تبديل اأو اإ�صافة كلمة اأو جملة اإىل الن�س االأ�صلي من التقرير بدون توقيع يف مو�صع  

  التغيري من قبل الطبيب املنظم للتقرير.
ن م�صاهدات الطبيب الفاح�س يف املوا�صع املنا�صبة من اال�صتمارة الطبية العدلية، وت�صجل فيها نتائج  خام�صًا: تدوَّ  

الفحو�س املختربية وال�صعاعية التي يقوم بها االآخرون، ويرفق التقرير بن�صخه من الفح�س ال�صمي ) يف حالة  
  وجوده(.

ن باملخططني االأمامي  �صاد�صًا: على الطبيب اأن يتقيد بامل�صطلحات الطبية العدلية، وباللغة العربية، م�صتعينًا مبا ُدوِّ  
واخللفي جل�صم االإن�صان امللحقني با�صتمارة التقرير الطبي العديل.   

�صابعًا: رف�س الفح�س : قد يرف�س ال�صخ�س املر�صل للفح�س الطبي اخل�صوع له. كما يح�صل ذلك اأحيانًا يف وقائع  
  االأفعال اجلن�صية، واحلبل واالإجها�س. فعلى الطبيب اأن يعلم باأن لي�س من حقه اإجباره على ذلك، وعليه اأن ي�صجل 

الرف�س، ويخرب به اجلهة التحقيقية اأو الق�صائية، طالبًا الفح�س حااًل وب�صورة حتريرية.   



اخلاتـمة:

باتباع هذه التعليمات والتقيد مبا ورد فيها، ت�صتكمل معاجلة الوقائع الطبية العدلية على الوجه االأكمل، وبهذا االأ�صلوب التعاوين 
ن�صاعد نحن معا�صر االأطباء رجال التحقيق والق�صاء على حل مع�صالت اجلرمية واإمتامًا للمو�صوع تدرج فيما يلي اأ�صماء بع�س 
القوانني واأرقامها و�صنة �صدورها، وال�صيما القوانني ذات العالقة باملهام الطبية العدلية، لريجع اإليها الطبيب، وليحيط بفكرة 

وا�صحة بعد االطالع عليها، مبا يهم رجال التحقيق من اأمور تخ�س الوقائع املر�صلة من قبلهم.
�صنة �صدوره رقمه  القانون          

1965  68 املخدرات          
1967  4 تعديل اأول لقانون املخدرات        
1968  196 تعديل ثان لقانون املخدرات        
1970  160 تعديل ثالث لقانون املخدرات        
1967  52 نقل اجلنائز         
1968  69 تعديل اأول لنقل اجلنائز        
1972  105 تعديل ثان لنقل اجلنائز        
1968  151 االأ�صلحة          
1969  111 العقوبات          
1970  207 تعديل اأول لقانون العقوبات        
1969  112 التقاعد وال�صمان االجتماعي للعمال       
1970  89 تعديل اأول لقانون ال�صمان االجتماعي للعمال      
1970  151 العمل          
1970  40 مزاولة مهنة ال�صيدلة        
1970  106 ت�صديق االتفاقية العربية للم�صتويات االأ�صا�صية للتاأمينات االجتماعية ) ال�صمان االجتماعي ( 
1971  23 اأ�صول املحاكمات اجلزائية        
1972  61 تعديل اأول لقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية      
1971  148 ت�صجيل الوالدات والوفيات        
1971  48 املرور          
1972  64 االأحداث           
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تعترب هذه التعليمات نافذة منذ ن�صرها يف الوقائع العراقية، وتلغى التعليمات ال�صادرة خالل �صنة 1964.

ملحق رقم )4( الت�ساور الطبي املداولة، ال�ست�سارة، امل�ساورة: 

يربز الت�صاور الطبي )بني طبيبني اأو اأكرث( كاإحدى املميزات الهامة �صمن مهنة الطب، ملا ميكن خلقه من نواح علمية واأخالقية 
و�صلوكية راقية، تن�صب كلها الإعالء �صمعة املهنة ولفائدة املري�س.

 اإن اأهم القواعد التي يجب اأن تالحظ �صمن هذا املو�صوع هي: 
يكون طلب الت�صاور اإما من الطبيب املعالج اأو من املري�س )االأ�صخا�س امل�صوؤولني عنه(. اأ - 

يف�صل اأن يبادر الطبيب املعالج بطلب اأخذ راأي طبيب اأو اأطباء اآخرين والت�صاور معهم مبجرد اإح�صا�صه برغبة  ب - 
املري�س اأو ذويه بذلك وقبل اأن يطلبوها �صراحة وذلك منعًا الإحراجهم، وحفظًا ل�صورته العلمية اأمامهم.  

يف حالة وجود اأكرث من طبيبني يختار االأطباء من ميثلهم اأمام املري�س، اأو ذويه لينقل لهم راأي االأطباء بعد االتفاق  ج - 
عليه يقع االختيار عادة على االأقدم فيهم، اإال اإذا تنازل هو عن هذه املهمة لغريه الأنه اقدر منه )مثاًل( على التعبري   

اأو الأ�صباب اأخرى.  
د-            يقوم الطبيب املعالج ب�صرح حالة املري�س طيلة مدة احتكاكه به واالإجراءات التي اتخذها و�صبب طلب الت�صاور 

ويجيب عن اأ�صئلة زمالئه.  
هـ  ميكن اأن يبداأ الفح�س الطبيب االأقدم اأو الطبيب ذو االخت�صا�س الذي يبدو منا�صبًا حلالة املري�س كما �صرحها 

الطبيب املعالج، ثم يكون لكل من امل�صت�صارين اإعادة الفح�س كاًل اأو جزءًا ح�صب متطلبات املوقف.  
بعد طماأنه املري�س بعبارات منا�صبة من قبل الطبيب االأقدم، ين�صحب االأطباء اإىل مكان اآخر ليتداولوا )مبفردهم(  و-  

ويناق�صوا حالة املري�س، ويدير املناق�صة )ممثلهم(، حتى ي�صلوا اإىل خطة العمل، اأو ال�صيغة التي يتفقون عليها   
لينقلها ممثلهم اإىل مري�س واإىل ذويه بطريقة مب�صطة تفهم من ِقَبل �صامعيه، كما ميكن اأن ينفرد بذوي املري�س   

فقط اإذا كان هناك �صيء لي�س من م�صلحة املري�س العالجية اأو النف�صية اأن يعرفه يف تلك املرحلة.  
من املهم اأن يكون النقا�س بني االأطباء هادئًا، وب�صوت ال ي�صمعه غريهم، وان يتجنبوا الت�صنجات الع�صبية واأن  ز-  

يتبعوا الطرق املعروفة للنقا�س الطبي العلمي.  
يكون الطبيب  املعالج م�صوؤواًل عن تنفيذ خطة العمل املتفق عليها خالل جل�صة الت�صاور، اإال اإذا كان راف�صًا لها عند  ح - 

ذلك فيمكنه االن�صحاب، ويقوم زمالوؤه بانتخاب واحد منهم، يتم ذلك مبعرفة املري�س وذويه.  
ط –  ميكن للطبيب املعالج رف�س الطبيب اأو االأطباء )يف حالة اختيارهم من قبل املري�س اأو ذويه(، واإذا مل يقتنع ذو 

املري�س باالأ�صباب العلمية لرف�صه، والتي يوافق عليها من يقوم مقامه من االخت�صا�صني املوجودين يف املنطقة، اأما   
اإذا كانت اأ�صباب رف�صه �صخ�صية فيكتفي بذكر احلقيقة ب�صورة مب�صطة، كقوله انه ال يرتاح �صخ�صيًا للتعامل مع   
هذا الزميل اأو ذاك، مع التاأكيد باأن ذلك ال مي�س تقييم م�صتواهم العلمي، بذلك يكون قد حفظ احرتام املقابل له   

ولزمالئه ول�صمعة مهنته.  
ميكن اتباع نف�س االأ�ص�س )مع التحوير املنا�صب( وتعميمه على االجتماعات ال�صريرية يف امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات ي-  

  الطبية االأخرى.



ملحق رقم ) 5 ( املوؤ�سرات الطبية ملوت الدماغ املعتمدة عامليًا يف الوقت احلا�سر . 

اإن اخلطوات ال�صريرية املعتمدة يف ت�صخي�س موت الدماغ تختلف من مركز اإىل اآخر ولكن الكل يتفقون على ما يلي: 
التاأكد من اأن املري�س فاقدًا للوعي ب�صورة تامة، مع انعدام القدرة على اال�صتجابة للمحفزات اخلارجية. اأ - 

انعدام وجود اأي منعك�صات جلذع الدماغ، مثل البلع وال�صعال والتنهد وال�صهقة ومنعك�س القرنية. ب - 
ج-  انعدام القدرة على التنف�س التلقائي، لذا فان ميت الدماغ يجب اأن يرتبط بجهاز التنف�س اال�صطناعي. 

د –  اختبار اال�صتجابات يف جذع الدماغ للتحفيزات الع�صبية املركزية واأهمها الفح�س احلراري لالأذنني.
ويجب اأن تعاد هذه الفحو�صات مرة اأخرى بعد 6 �صاعات للتاأكد من حالة الالرجعة  اأما يف حاالت املوت الناجت عن  هـ   

الت�صمم اأو عن حالة التعر�س لالجنماد فاإنه يجب اأن يعاد الفح�س بعد 24-36 �صاعة.  
يف بع�س احلاالت يو�صي البع�س باإجراء فح�س تخطيط كهربائية الدماغ، ولكن هذا لي�س متفقًا عليه.  و-  

ز-  وهنالك اختبار اآخر يطبق يف بع�س احلاالت مثل فح�س تنظري ال�صرايني الدماغ نوويًا، وهذا كذلك غري متفق عليه.

وهذا الفح�س يكاد يخلو من التاأثريات اجلانبية، يعطي عن طريق الوريد فيظهر يف ميت الدماغ قطع كامل لوجود اأي ن�صاط 
نووي يف اجلمجمة، وذلك الأن الن�صاط النووي ينقل عن طريق الدم، وال يوجد يف ميت الدماغ دم يف دماغه، ويعتقد اأنه دليل 

اأكيد على حالة موت الدماغ، ولكن ت�صكك البحوث موت جذع الدماغ حيث اأن موقعه الت�صريحي يحجب ظهور ن�صاط نووي اأثناء 
الفح�س. 

ويجب اإبقاء كل و�صائل العالج م�صتمرة ب�صورة متكاملة خالل هذه الفرتة، قبل اإعالن حالة موت الدماغ، اأي بني الفح�صني، 
وهناك حالة مهمة جدًا عند امليت الدماغ وهي احتمال ح�صول حركات وتقل�صات ع�صلية يف اأنحاء اجل�صم لي�س لها عالقة 

مطلقًا بالن�صاط الدماغي واإمنا منبعها انعكا�صي من النخاع ال�صوكي، ويف حالة  نادرة يتحرك املري�س  بكل ج�صمه، وهذا ي�صبه 
تقل�صات الدجاجة مثال وحركاتها الوا�صحة بعد قطع راأ�صها واأي حركة من هذا النوع ال تدل اأبدًا على وجود حياة يف الدماغ .

 

م ابقراط ملحق رقم )6( َق�سَ

اق�صم باهلل العظيم واهب ال�صحة وال�صفاء على اأنه على قدر ا�صتطاعتي وتقديري �صامت�صك بهذا الق�صم وهذا امليثاق باأن 
اأرى املعلم بهذه ال�صنعة مبنزلة اأبي، واأن اأقا�صمه ما امتلك حينما يكون يف حاجة اإىل ذلك، واأن اأرى اأبناءه مبنزلة اأخوتي، 

واأن اأعلمهم هذه ال�صناعة اأن هم اأرادوا ذلك، بال اأجر اأو م�صاومة، واأنه بالتعليم واملحا�صرة وبكل و�صيلة من و�صائل التثقيف 
�صاأف�صي بتلك ال�صناعة الأبنائي، واأبناء َمْن علموين، ولتالمذتي ولي�س الأحد غريهم، مرتبطًا بامليثاق والَق�َصم على اإطاعة قانون 
الطب، واأق�صد بقدر طاقتي منفعة املر�صى واإبعادهم عما ي�صرهم اأو ي�صيء اإليهم، واأال اأعطي دواًء قتاال اأو اأ�صري به وال م�صقطًا 

للجنني، واأحفظ نف�صي على النزاهة والطهارة، واأحافظ على ال�صر الطبي، واأال اأجري عمليات للم�صابني باحل�صى، واأن اأترك 
ذلك للمتمرنني فيه، واأن اأدخل بيوت ملنفعة املر�صى متجنبًا كل ما ي�صئ اإليهم  واأال اأخادع اأو اأهتك عر�صًا للن�صاء اأو الرجال، 

اأحرارًا كانوا اأو عبيدًا، واأال اأف�صي ما يجب اأن يبقى �صرًا بالن�صبة ملا اأرى اأو اأ�صمع من النا�س، �صواء ذلك ما يت�صل مبهنتي اأو ما 
يخرج عنها، وما دمت مبقيا على هذا العهد فالأ�صتمتع باحلياة والأمار�س مهنتي بني النا�س، فان نكثت هذا امليثاق فليكن نقي�س 

ذلك من ن�صيبي.
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